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Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων – 3ο έτος διακυβέρνησης:
Επιτελική σύνοψη

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά», βρίσκει τη Χώρα
σε καλύτερο σημείο από ότι μπορούσε να προβλεφθεί στην αρχή της δριμείας πανδημίας.
Η επιτυχής διαχείριση της υγειονομικής κρίσης επέτρεψε τη συνέχιση του
μεταρρυθμιστικού προγράμματος χωρίς αποκλίσεις, πρόγραμμα το οποίο τώρα
επεκτείνεται και εμβαθύνεται. Οι οριζόντιες προσπάθειες ξεκινούν από τον σταδιακό
μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου για να φτάσουμε σε μία οικονομία
εξωστρεφή και ανταγωνιστική, που θα εξασφαλίζει σε όλους υψηλότερα εισοδήματα.
Όμως η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ως εκεί θα φτάσουμε μαζί και τώρα είναι στο στάδιο
που κάνει πράξη αυτήν την υπόσχεση. Δεκάδες πολιτικές, διευθέτησης των κόκκινων
δανείων και των υπερβολικών χρεών, μείωσης φόρων, αύξησης της απασχόλησης και
ελέγχου της εργασίας, προστασίας και κοινωνικών ευκαιριών για τους πιο αδύναμους
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, στήριξης των μεσαίων στρωμάτων, προσοχής στο
νησιωτικό χώρο και αυξημένης μέριμνας για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές
εκφράζουν τη σημασία που αποδίδει σε μία ανάπτυξη που θα αφορά όλους.
Ξεκινήσαμε τη διαδρομή επενδύοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των
πολιτικών, τώρα εμβαθύνουμε με αλλαγές και με νέες ιδέες που θα ωφελήσουν ευθέως τις
ομάδες πολιτών, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους: αίροντας την ταλαιπωρία
προσώπων, επιχειρηματιών και μελλοντικών επενδυτών στη συναλλαγή με το Δημόσιο,
δίνοντας συντάξεις χωρίς αναμονή και αγωνία, εξασφαλίζοντας πιστοποιημένη βρεφική
φύλαξη για να ενδυναμωθούν οι νέες μητέρες, παρέχοντας επαγγελματική κατάρτιση στους
νέους κατά τη στρατιωτική θητεία και ισότιμη πρόσβαση όλων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες
υγείας και πολλά άλλα που καθένας στην Ελλάδα χρειάζεται και μέχρι χθες ίσως δεν έλπιζε
ότι θα βρει. Εκσυγχρονίζουμε δομές παρωχημένες, τακτοποιούμε και επανοργανώνουμε
δυσλειτουργικές
διαδικασίες,
ψηφιοποιούμε
και
αναβαθμίζουμε
υποδομές,
εξορθολογίζουμε δαπάνες, επενδύουμε στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία του κράτους
και επιχειρούμε σοβαρό άνοιγμα προς μια βιώσιμη ανάπτυξη.
Η πανδημία πίεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει για να εξασφαλίσει το μέλλον της,
δημιουργώντας το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ακόμα πιο σημαντικά, βοήθησε
να εμπεδωθεί η αντίληψη ότι για να πετύχουμε τους δύο στόχους πρέπει να αλλάξουμε
πολλά, γρήγορα και μαζί. Η Κυβέρνηση είχε ήδη ξεκινήσει αλλά προσβλέπει και σε άμεσα
ορατά αποτελέσματα από την υποστήριξη και τον συγχρονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
πρόκληση η οποία πρέπει να καθορίσει θετικά μεγάλο μέρος της μεταρρυθμιστικής της
ατζέντας για τη χρονιά που έρχεται.
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Το Υπουργείο Οικονομικών εστιάζει το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα στον
μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας, στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και τη μείωση του
επενδυτικού κενού. Παράλληλα, κεντρικός στόχος παραμένει η αύξηση του διαθέσιμου
εισοδήματος των πολιτών, ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, καθώς και ο εξορθολογισμός των
φορολογικών επιβαρύνσεων. Σημαντική πρόκληση και στόχο αποτελεί επίσης η ενίσχυση
της ρευστότητας και η στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με την συνέχιση της
επιτυχημένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, καθώς και νέες
καινοτόμες δράσεις. Επιπλέον, προτεραιότητα παραμένει η αντιμετώπιση του ιδιωτικού
χρέους και η παροχή μιας πραγματικά δεύτερης ευκαιρίας προς τους υπερχρεωμένους
οφειλέτες. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της φορολογικής
διοίκησης με την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, καθώς και η απλούστευση και
κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, για την ενίσχυση της φορολογικής
συμμόρφωσης και την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Επιπλέον,
συνεχίζονται οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της
αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης. Τέλος, το Υπουργείο θα συνεχίσει
να στέκεται δίπλα στην κοινωνία σε κάθε έκτακτη και απρόβλεπτη περίσταση,
σχεδιάζοντας πολιτικές για την στήριξη των πολιτών που πλήττονται από τις φυσικές
καταστροφές, από τις απότομες προσωρινές ανατιμήσεις και από τη πανδημία του
κορονοϊού.
Στον τομέα της Ανάπτυξης, οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της απλούστευσης διαδικασιών αδειοδότησης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων, στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων καθώς και
στην ενίσχυση της καινοτομίας και τη σύνδεση έρευνας τεχνολογίας και καινοτομίας. Η
βέλτιστη αξιοποίηση δημόσιων πόρων μέσω της απλοποίησης και ψηφιοποίησης, σε
συνδυασμό με τη διαμόρφωση ελκυστικών πλαισίων για ιδιωτικές και στρατηγικές
επενδύσεις, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, η ενίσχυση της οικονομικής εξωστρέφειας μέσω του
εκσυγχρονισμού δομών και της αναβάθμισης λειτουργιών ενισχύει το παραγωγικό
εξαγωγικό πρόσημο της ελληνικής οικονομίας.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με κύριο άξονα την αποτελεσματική ασφάλεια των
πολιτών, προχωρά σε καίριες μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής
Αστυνομίας και της αστυνομικής εκπαίδευσης. Ακόμα στοχεύει στη δημιουργία μιας
σύγχρονης σωφρονιστικής πολιτικής, με έμφαση στις υποδομές, την ασφάλεια και την
επανένταξη. Η αναμόρφωση του συνόλου του Σωφρονιστικού Κώδικα κρίνεται ως αναγκαία
προκειμένου να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, στις διεθνείς
συμβάσεις. Παράλληλα η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
αναμένεται να απελευθερώσει αστυνομικούς από γραφειοκρατικές εργασίες προς όφελος
της ενίσχυσης της ασφάλειας καθώς και της βέλτιστης εξυπηρέτησης του κοινωνικού
συνόλου.
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Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκρίνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων με γνώμονα την
προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται μια ολιστική
στρατηγική για την άμυνα με τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των
Ενόπλων Δυνάμεων. Περαιτέρω, οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες δίνουν έμφαση σε
παρεμβάσεις θεσμικού και οργανωτικού χαρακτήρα που διατρέχουν τις προτεραιότητες
του. Προκρίνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βέλτιστη αξιοποίηση των
χρηματοδοτικών εργαλείων και η μείωση του λειτουργικού κόστους των υποδομών των
Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα λαμβάνουν χώρα δράσεις με στόχο την ενίσχυση της
θέσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Η Εθνική Άμυνα όμως, δεν αποτελεί μέγεθος
μόνο οικονομικό αλλά εμπεριέχει και μια ποιοτική διάσταση που συνδέει όλα τα στρώματα
της κοινωνίας. Υπό το πρίσμα αυτό προωθούνται πολύπλευρες δράσεις προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου. Ταυτόχρονα, επαναξιολογείται το πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας
ώστε οι στρατεύσιμοι νέοι να αποκτούν επαγγελματικά εφόδια για το μέλλον.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει να υιοθετεί σειρά παρεμβάσεων με
στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την δημιουργία αξιόπιστων
προοπτικών μάθησης και απασχόλησης για μαθητές, φοιτητές και καταρτιζόμενους. Στην
σχολική εκπαίδευση, εφαρμόζονται πιλοτικά νέα προγράμματα σπουδών, διπλασιάζονται
τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία και προάγεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός με νέες
δεξιότητες, εξοπλισμό, υποδομές και υπηρεσίες. Ακολουθώντας μία ολιστική προσέγγιση
και με σκοπό την διασφάλιση και διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, αξιολογούνται πλέον όλοι οι
συντελεστές του εκπαιδευτικού συστήματος. Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση, προχωρά η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας
των νέων δομών διακυβέρνησης που προβλέπει ο νόμος και της ενίσχυσης της μαθητείας
και της πρακτικής άσκησης, μέσα και από την αποτελεσματική διασύνδεση με την αγορά
εργασίας. Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το επερχόμενο θεσμικό πλαίσιο φιλοδοξεί να
ενισχύσει την αυτονομία, τις διαδικασίες λογοδοσίας και διαφάνειας στα ΑΕΙ, καθώς και να
προωθήσει τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας ενεργοποιώντας μεταξύ άλλων
προγράμματα βιομηχανικών διδακτορικών. Παράλληλα, επενδύει στην καινοτομία και την
έρευνα μέσα από τη στήριξη Συμπράξεων Ερευνητικής Αριστείας αλλά και τη
χρηματοδότηση επιλεγμένων ΑΕΙ για την αναβάθμιση και βελτίωση ερευνητικών και
εκπαιδευτικών υποδομών.
Οι μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποιούνται σε 4
άξονες. Προωθούνται δράσεις εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας, αναβάθμισης του
συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, ενώ τίθενται σε λειτουργία
μηχανισμοί για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στοχεύοντας στην αύξηση των
θέσεων εργασίας και την ποιοτική αναβάθμισή τους. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
αναβαθμίζονται, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες τόσο των ανέργων όσο
και των επιχειρήσεων στους κλάδους αιχμής, ενώ η αναμόρφωση των παθητικών πολιτικών
απασχόλησης μειώνει τα αντικίνητρα για τη μετάβαση στην απασχόληση. Επιπλέον, στο
πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του e-ΕΦΚΑ,
διευρύνεται η νέα, αυτοματοποιημένη, διαδικασία ψηφιακής σύνταξης («ΑΤΛΑΣ») και
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αξιοποιείται η ακίνητη περιουσία του. Εμβληματική μεταρρύθμιση αποτελεί η θέσπιση
νέου, κεφαλαιοποιητικού, συστήματος επικουρικής ασφάλισης, με διασφάλιση μη
αρνητικής απόδοσης για τους νέους ασφαλισμένους. Στις διαρθρωτικές αλλαγές του
Συστήματος Παροχών & Συντάξεων συμπεριλαμβάνονται η αναμόρφωση των
επαγγελματικών ταμείων, καθώς και η θέσπιση ενιαίου εποπτικού μηχανισμού με τη
δημιουργία της ενιαίας αρχής συντάξεων. Επιπρόσθετα, προωθούνται πολιτικές ίσης
μεταχείρισης και σεβασμού στη διαφορετικότητα που φιλοδοξούν να καταργήσουν τις
διακρίσεις λόγω φύλου και ειδικότερα για τις γυναίκες να δημιουργήσουν δικαιότερους
όρους πρόσβασης στην απασχόληση. Στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δημιουργείται ένα πλαίσιο κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων
μέσω της ανάπτυξης πολιτικών στέγασης, της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, της ενίσχυσης
της παιδικής προστασίας και των σχετικών δομών φιλοξενίας, της ενίσχυσης της αυτόνομης
διαβίωσης και θέσπισης του προσωπικού βοηθού των ατόμων με αναπηρία. Τέλος,
βελτιστοποιείται το σύστημα κοινωνικών παροχών με την ενιαία ψηφιακή πύλη πρόσβασης
στην κοινωνική προστασία και την ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για τα
κοινωνικά επιδόματα.
Το μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου Υγείας επικεντρώνεται στον στόχο της ισότιμης
πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας που είναι αναβαθμισμένες ποιοτικά αλλά και
εξορθολογισμένες οικονομικά, ενώ παράλληλα δίνεται μεγάλο βάρος και έμφαση στην
πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση με στόχο τη ριζική βελτίωση της υγείας των πολιτών, με
μείζονα παρέμβαση το Πρόγραμμα "Σπύρος Δοξιάδης". Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν τόσο
στη δευτεροβάθμια περίθαλψη (εκσυγχρονισμός μοντέλου διοίκησης νοσοκομείων,
εφαρμογή συστήματος Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων, θέσπιση πλαισίου
προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών υγείας) όσο και στην πρωτοβάθμια (ενίσχυση
υποδομών και παροχή κινήτρων σε υγειονομικούς για τη στελέχωση απομακρυσμένων
δομών υγείας). Παράλληλα, συνεχίζεται η συστηματική προσπάθεια εκσυγχρονισμού της
φαρμακευτικής πολιτικής (ενίσχυση επιτροπών διαπραγμάτευσης, ίδρυση ταμείου
καινοτομίας, μείωση του Clawback) και εφαρμογής ενός σύγχρονου συστήματος κεντρικών
προμηθειών για το ΕΣΥ. Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλλει τα μέγιστα ο
εντεινόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός με τη δημιουργία Εθνικών Μητρώων και
Κωδικοποιήσεων, την καθολική υλοποίηση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας,
την εφαρμογή ενιαίου συστήματος ραντεβού για τις δομές ΠΦΥ, την επέκταση των
υπηρεσιών τηλεϊατρικής και τηλεσυμβουλευτικής και τη συγκρότηση εθνικής ψηφιακής
υποδομής για την υποστήριξη ογκολογικών ασθενών. Τέλος, η ψυχική υγεία καταλαμβάνει
σημαντικό μέρος της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας με την κατάρτιση ενός εθνικού
σχεδίου για την ψυχική υγεία και δράσεις για τον έλεγχο των εξαρτήσεων, την πρόληψη της
υποτροπής, την κοινωνική επανένταξη, την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη δημιουργία
δομών και μηχανισμών για την υποστήριξη των παρεμβάσεων.
Κάνοντας χρήση νομοθετικών και χρηματοδοτικών εργαλείων το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας επιδιώκει να αναμορφώσει και να εκσυγχρονίσει τα πεδία αρμοδιότητάς του,
με σκοπό την αγαστή συνύπαρξη των εννοιών της περιβαλλοντικής και ενεργειακής
αειφορίας με την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση. Προς τούτο και έχοντας ως οδηγό το
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δίπολο αειφορία-ανάπτυξη, το ΥΠΕΝ τροποποιεί το πλαίσιο διαχείρισης δασών και δασικών
εκτάσεων, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής οργάνωσης των δασικών
υπηρεσιών, προετοιμάζει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, θεσπίζει
σύγχρονες χρήσεις γης και όρους δόμησης για κάθε περιοχή, προωθεί την ασφάλεια των
επενδύσεων στις ΑΠΕ, δρομολογεί την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας με σκοπό την
ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών αλλά και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου, απλοποιεί το αδειοδοτικό πλαίσιο των ΑΠΕ, ενισχύει το πλαίσιο της
ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, μεριμνά για τη χωροθέτηση και κατασκευή
κρίσιμων έργων και υποδομών, επιδιώκει την ανάπτυξη του θαλάσσιου χωρικού
σχεδιασμού, επιταχύνει τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών και προωθεί την αποτελεσματική
διαχείριση υδάτων και λυμάτων.
Ο εκσυγχρονισμός των δομών και ταυτόχρονα η καθιέρωσή τους ως ισότιμες μουσειακές
οντότητες σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον εντάσσεται στον αναπτυξιακό και
εξωστρεφή σχεδιασμό για τον Πολιτισμό. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις για την
προώθηση του Αθλητισμού στην κοινωνία, τη χρηστή διακυβέρνηση για υγιή αγωνιστικό
και επαγγελματικό αθλητισμό και την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Ο μεταρρυθμιστικός προγραμματισμός του αρμόδιου Υπουργείου προσεγγίζει ολιστικά τον
χώρο της Δικαιοσύνης με ένα σύνολο παρεμβάσεων που εκτείνονται από τις υποδομές, τα
συστήματα, το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και το ειδικότερο πεδίο της καταπολέμησης της
διαφθοράς. Στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας βρίσκεται η βελτίωση των
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσα από την επιτάχυνση στην απονομή
της δικαιοσύνης παράλληλα με την βελτίωση της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων και
της εν γένει λειτουργίας της. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να εδραιώσουν
την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ελληνική δικαιοσύνη, την ακεραιότητα και ανεξαρτησία
της.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, περιλαμβάνει στον μεταρρυθμιστικό του προγραμματισμό την
προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης μέσω της ψήφισης του κατάλληλου
ρυθμιστικού πλαισίου για την αποτελεσματική ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των
επιπέδων της διοίκησης. Περαιτέρω, έχοντας την αρμοδιότητα για το ανθρώπινο δυναμικό
του δημόσιου τομέα επενδύει σε μεταρρυθμίσεις που έχουν ως σκοπό την αρτιότερη και
αποδοτικότερη στελέχωση του δημόσιου τομέα, παράλληλα με την προώθηση της
ακεραιότητας σε κάθε έκφανση της διοικητικής δράσης. Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση
της ακεραιότητας προωθούνται επιπλέον, μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες όπως η
πρόσφατη ρύθμιση του πεδίου των ομάδων άσκησης επιρροής αλλά και η επικείμενη
σύνταξη Κωδίκων Δεοντολογίας για ειδικότερες επαγγελματικές ειδικότητες, που
προσδοκάται να καλλιεργήσουν σταδιακά μία νέα κουλτούρα λογοδοσίας τόσο στο
διοικητικό όσο και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας.
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με κεντρικό άξονα της πολιτικής του την
ασφάλεια αλλά και την προστασία, προχωρά στην υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων
με έμφαση στην καινοτομία. Οι νέες υπηρεσίες που επιταχύνουν τη μετάβαση του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη νέα ψηφιακή εποχή, αφορούν στις καινοτόμες
7

Προεδρία της Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Συντονισμού

κλειστές δομές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υποδοχής και ασύλου.
Ταυτόχρονα όμως η λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Απόκρισης για
Ασυνόδευτα σε επισφαλείς συνθήκες, αλλά και οι δράσεις για την επιμόρφωση και
εργασιακή ένταξη μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας προσδίδουν ισχυρό
κοινωνικό πρόσημο στις προτεραιότητες του Υπουργείου.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην
αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μέσω του σχεδιασμού των κρίσιμων υποδομών δικτύων
που απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση στην επόμενη δεκαετία. Ειδικότερα, στην ατζέντα
του Υπουργείου περιλαμβάνονται κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, όπως οι γρήγορες ευρυζωνικές
συνδέσεις και η μετάβαση στην τεχνολογία 5G με πλήθος εφαρμογών ακόμα και για τις πιο
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί δέσμη μεταρρυθμίσεων και έργων με
εμπροσθοβαρή χαρακτήρα στο πλαίσιο αναμόρφωσης του εθνικού συγκοινωνιακού
δικτύου και της ποιότητας σχεδιασμού των υποδομών της χώρας. Επιπλέον, επιδιώκει την
εισαγωγή σύγχρονης κουλτούρας στην ασφαλή οδήγηση, την ενίσχυση της αξιοπιστίας του
συστήματος εκπαίδευσης και διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων οδηγών, ενώ για πρώτη
φορά δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του σιδηροδρόμου με την αξιοποίηση όλων
των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, με ταυτόχρονη έμφαση στην αποδοτικότητα
της λειτουργίας και της βιωσιμότητας των φορέων παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών,
μέσω της εκτεταμένης αναδιάρθρωσης και ομαλοποίησής τους. Οι συγκεκριμένες βιώσιμες
και διαρθρωτικές παρεμβάσεις υλοποιούνται προκειμένου να απαντηθούν οι σύγχρονες
προκλήσεις ως προς την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ενδυνάμωση
της οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, ικανοποιείται η ανάγκη
ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, με τον καθορισμό
συγκεκριμένων στόχων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων.
Οι βασικοί μεταρρυθμιστικοί άξονες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
εστιάζουν στην στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας και ναυτοσύνης, την αναβάθμιση της
ναυτικής εκπαίδευσης, την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσης
για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της έντονης διαφοροποίησης του
νησιωτικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου, την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής
προοπτικής των ελληνικών λιμένων, την ανάδειξη του νησιωτικού και θαλάσσιου χώρου ως
βασικό τμήμα του παραγωγικού ιστού της χώρας, καθώς και τον εξορθολογισμό του
συστήματος της λιμενικής διακυβέρνησης.
Ο μεταρρυθμιστικός προσανατολισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
εντοπίζεται στην αναδιάρθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών και εντατικοποίηση των
ελέγχων για την αποτελεσματικότερη προστασία καταναλωτών και παραγωγών, στη
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας για τους αγρότες, μέσω της
αλλαγής του πλαισίου λειτουργίας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
και των επενδύσεων στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η
μέγιστη αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα με τη νέα ΚΑΠ
επιδιώκεται η σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων από το 2022 και έως το
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2026 για να μπει τέλος στις ανισότητες και στρεβλώσεις του παρελθόντος, ενισχύονται οι
μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, παρέχεται στήριξη σημαντικών τομέων παραγωγής που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας, ενσωματώνονται στο
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον,
ενώ αξιοποιείται η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».
Στον τομέα του Τουρισμού, οι μεταρρυθμίσεις αφορούν στη διαχείριση και προβολή
σημαντικών προορισμών, αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση θεματικών και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με επενδυτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Προωθείται
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού.
Η σύσταση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σηματοδοτεί την
προτεραιοποίηση της ανάπτυξης μιας συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και τη διαχείριση των συνεπειών της. Στο εν λόγω πεδίο
προκρίνεται ο ολικός επανασχεδιασμός του μοντέλου Πολιτικής Προστασίας με έμφαση την
προαγωγή της πρόληψης και του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κάθε μορφής κρίσεων
και εκτάκτων αναγκών. Ταυτόχρονα, προωθείται ο εκσυγχρονισμός των δομών μέσω του
Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» και αναπτύσσονται έργα που
αφορούν στην υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων προειδοποίησης και μέσων πρόληψης.
Το βασικό στόχο της διαρκούς προσαρμογής στα δεδομένα της κλιματικής κρίσης
εξυπηρετεί, τέλος, η νέα κάθετη επιχειρησιακή δομή σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο που προωθείται μέσω του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων.
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Οι μεταρρυθμίσεις ανά Υπουργείο
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Υπουργείο Οικονομικών
ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ: Μεταρρυθμίσεις και Ορόσημα
1. Μηχανισμός Προετοιμασίας Έργων και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων
Στρατηγικής Σημασίας
Βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας αποτελούν οι πολυετείς καθυστερήσεις
που παρατηρούνται μεταξύ της έναρξης προετοιμασίας ενός έργου και της ανάθεσής του
(υπογραφή της σύμβασης). Ως αποτέλεσμα, αρκετοί διαγωνισμοί έργων μεταφέρονται
χρονικά σε επόμενη χρηματοδοτική περίοδο ή και αναβάλλονται.
Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω παθογένειας και την επιτάχυνση της ωρίμανσης
των στρατηγικών έργων, έχει προβλεφθεί η συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ως όργανο κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού,
καθώς και η αξιοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ και της πείρας που αυτό ήδη έχει στην αξιολόγηση και
τεχνική ωρίμανση των έργων.
Επί του παρόντος, έχει ήδη συγκροτηθεί η ανωτέρω Επιτροπή, η οποία είναι
αρμόδια για την κατάρτιση και έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων
Στρατηγικής Σημασίας, ενώ παράλληλα, έχει τροποποιηθεί το νομικό πλαίσιο που αφορά το
ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης σε αυτό, της ωρίμανσης των συμβάσεων
που εντάσσονται στο ανωτέρω Πρόγραμμα. Επίσης, έχει συσταθεί στο ΤΑΙΠΕΔ μια νέα
μονάδα, η οποία θα λειτουργήσει ως ο μηχανισμός ωρίμανσης και θα συμβουλεύει τους
φορείς των έργων για την προετοιμασία προκήρυξης των διαγωνισμών, ενώ θα συμβάλει
τεχνικά στην επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων, ιδιαίτερα αυτών που εντάσσονται στο
Ταμείο Ανάκαμψης και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
Κατά το επόμενο διάστημα, προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία, τόσο η νέα
μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ, όσο και η ανωτέρω Κυβερνητική Επιτροπή και να οριστικοποιηθεί το
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών, ΤΑΙΠΕΔ, Προεδρία της Κυβέρνησης

Ποιους αφορά
●

ΤΑΙΠΕΔ, Φορείς Δημοσίου/ΟΤΑ/Ν.Π.Δ.Δ/Δημόσιες Επιχειρήσεις
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Ορόσημα
Λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Στρατηγικών Συμβάσεων και ολοκλήρωση
Αναπτυξιακού Προγράμματος

10/2021

2. Στρατηγική για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων (Ηρακλής ΙΙ)
Η συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες δημιουργεί
σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και αποτελεί τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη.
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει με επιτυχία το Ελληνικό
Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού «Ηρακλής», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των
κόκκινων δανείων των συστημικών τραπεζών κατά περίπου 40%.
Στόχος από εδώ και στο εξής είναι η σταδιακή εξάλειψη των κόκκινων δανείων που
έχουν απομείνει, έπειτα από την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο του
«Ηρακλή», ώστε όλες οι συστημικές τράπεζες να έχουν στο τέλος του 2022 μονοψήφια
ποσοστά κόκκινων δανείων και πλησίον του μέσου όρου στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό
αποφασίστηκε τον Απρίλιο του 2021 η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» για άλλους
18 μήνες («Ηρακλής ΙΙ») και έχουν θεσπιστεί τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, ώστε να
ληφθούν υπόψη οι δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας. Επί του παρόντος είναι σε εξέλιξη
η υποβολή αιτημάτων από τις τράπεζες για συμμετοχή στο νέο σχήμα, τα οποία βρίσκονται
υπό εξέταση από την αρμόδια επιτροπή για έγκριση.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών

Ποιους αφορά
●

Πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς

Ορόσημα
Εξέταση των αιτημάτων των τραπεζών και έκδοση αποφάσεων για τη 4οτρίμηνο 2021 παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
4οτρίμηνο 2022

3. Στρατηγική για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την αποεπένδυση του
Δημοσίου από τις τράπεζες
Το ΤΧΣ ολοκληρώνει την αποστολή του που αφορούσε στη συνεισφορά στη
διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Πλέον, το ΤΧΣ πρέπει
να προχωρήσει στην επόμενη φάση, μειώνοντας τη συμμετοχή του (αποεπένδυση) από τις
τέσσερις συστημικές τράπεζες.
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Ήδη εντός του 2021 έχουν θεσπιστεί τροποποιήσεις στον νόμο που διέπει το ΤΧΣ, οι
οποίες του επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
των Τραπεζών, με την ιδιότητα πλέον του επενδυτή. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης,
προβλέπονται περαιτέρω νομοθετικές τροποποιήσεις στο ανωτέρω νομικό πλαίσιο, οι
οποίες θα προσδιορίζουν ξεκάθαρα το νέο ρόλο του ΤΧΣ και τη δομή διακυβέρνησής του,
καθώς και τη διαδικασία και τη διάρκεια της αποεπένδυσης. Επίσης, θα γίνει
εξορθολογισμός των «ειδικών δικαιωμάτων», αλλά και ορισμός των προϋποθέσεων για τη
συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας τράπεζας, μέσω της αναθεώρησης του νόμου για
τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών. Στόχος είναι μέχρι τον Οκτώβρη
του 2021 να έχει οριστικοποιηθεί η στρατηγική για το μέλλον του ΤΧΣ και να έχουν
ενσωματωθεί οι σχετικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών

Ποιους αφορά
●

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Πιστωτικά ιδρύματα

Ορόσημα
Διαμόρφωση στρατηγικής αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις τράπεζες και 10/2021
σχετική τροποποίηση του νόμου του ΤΧΣ, καθώς και του νόμου για τα
διοικητικά συμβούλια των τραπεζών

4. Ενίσχυση της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας
Η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο την περαιτέρω θωράκιση του ελληνικού
χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω της αποτελεσματικότερης καταπολέμησης του
ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ). Οι σχετικές
δράσεις περιλαμβάνουν την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο, την ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών, τη βελτιωμένη πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, τη δημιουργία ασφαλών διαύλων για
την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών και τον καθορισμό του πεδίου
εφαρμογής για το νέο Κανονισμό που θα συμπληρώσει τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Επί του παρόντος το Υπουργείο Οικονομικών έχει προβεί σε μια σειρά από
ενέργειες, όπως η ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας (ΕΕ)2018/843, η λειτουργία του Κεντρικού
Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, η έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας σχετικά με τα
Πολιτικώς Εκτιθέμενα Πρόσωπα κλπ. Επόμενα βήματα της μεταρρύθμισης αποτελούν,
μεταξύ άλλων, η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1153, η έκδοση δευτερογενούς
δικαίου που θα ρυθμίζει διάφορα πεδία της 5ης Οδηγίας, καθώς και η εφαρμογή και
ψηφιοποίηση των κανόνων και των υφιστάμενων μέτρων, σε συνέχεια του πρόσφατα
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αναθεωρημένου πλαισίου με τον ν. 4734/2020. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται και η
ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων στο
Υπουργείο Οικονομικών από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και η ανάπτυξη ενός ψηφιακού
μητρώου για παρόχους υπηρεσιών σχετικών με τα κρυπτοστοιχεία.
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Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών

Ποιους αφορά
●

ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, Πιστωτικά ιδρύματα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες

Ορόσημα
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1153

4οτρίμηνο 2021

5. Ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς και ενίσχυση της εποπτείας της
Η Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω της χαμηλής εμπιστοσύνης
των επενδυτών, αλλά και των ανεπαρκών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης των
ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, δεν έχει αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα
που χαρακτηρίζουν τις κεφαλαιαγορές.
Η μία αιτία του φαινομένου αντιμετωπίστηκε με το νέο νόμο για την εταιρική
διακυβέρνηση (ν.4706/2020), που θέσπισε η Κυβέρνηση. Η άλλη αιτία του φαινομένου
αποτελεί τη στόχευση της εν θέματι μεταρρύθμισης και συνίσταται στην αναβάθμιση του
ρόλου που διαδραματίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή των
κεφαλαιαγορών. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση στοχεύει στον άμεσο (3ο τρίμηνο 2021)
εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, ενώ θα ακολουθήσει η ψηφιοποίηση της οργάνωσης και των διαδικασιών
της (εισαγωγή συστήματος παρακολούθησης συναλλαγών, εισαγωγή συστήματος
συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρακολούθησης δεδομένων μεγάλης κλίμακας,
αύξηση της ασφάλειας και ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο κ.α.). Στόχος είναι η ενίσχυση
των εποπτικών δυνατοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η υιοθέτηση σύγχρονων
τεχνολογικών λύσεων και γενικότερα, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.
Φορέας υλοποίησης
●

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ποιους αφορά
●

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επενδυτές
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Ορόσημα
Νομοσχέδιο για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής 4ο τρίμηνο 2021
Κεφαλαιαγοράς

6. Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να ξεπεράσει τις
υφιστάμενες προκλήσεις και να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία
Παρά τη σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που
κληροδοτήθηκαν από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, το ελληνικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλό δείκτη μη
εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ παράλληλα, δεν υφίστανται επαρκή δεδομένα, αναφορικά
με το πιστωτικό προφίλ των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση προχωρά σε τρεις διακριτές, αλλά συμπληρωματικές
μεταρρυθμίσεις, που στόχο έχουν να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα να
αντιμετωπίσει τα ανωτέρω προβλήματα:
●

Σύσταση και λειτουργία Δημόσιου Φορέα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής
Ικανότητας, ο οποίος θα παρέχει πληροφόρηση σε όσους έχουν έννομο συμφέρον,
σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των οικονομικών δρώντων, βάσει
δεδομένων του δημόσιου τομέα, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη
χρηματοδότηση. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται να θεσπιστεί το 4ο
τρίμηνο του 2021.

●

Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους
(ΕΣΔΙΧ) και ανάπτυξη Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Μέσω της
υλοποίησης των 33 έργων που περιλαμβάνονται στην ΕΣΔΙΧ και της ανάπτυξης του
Μητρώου Παρακολούθησης προβλέπεται, μεταξύ άλλων, να μειωθεί ενεργά το
ιδιωτικό χρέος, να βελτιωθεί η διαδικασία διευθέτησης των οφειλών, καθώς και να
αποτραπεί η μελλοντική συσσώρευση ιδιωτικών χρεών.

●

Ανάπτυξη Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων το οποίο θα αποτελεί ένα
πληροφοριακό σύστημα καταγραφής του ιστορικού πληρωμών όλων των δανείων,
καθώς και των εξασφαλίσεων που παρέχονται, με στόχο την στήριξη των
πιστωτικών ιδρυμάτων στην διαδικασία παροχής δανείων, τη μείωση του κόστους
κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα και την επιτάχυνση της
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο
υπολογίζεται να θεσπιστεί το 1ο τρίμηνο του 2022 και ο σχετικός διαγωνισμός να
ξεκινήσει το 3ο τρίμηνο του 2022.

Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τράπεζα της
Ελλάδος
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Ποιους αφορά
●

Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Δικαιοσύνης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, Ελληνική Ένωση
Τειρεσίας ΑΕ, Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Υπουργείο
Υπουργείο
Τραπεζών,
Πιστώσεις,

Ορόσημα
Ψήφιση νομοσχεδίου για τη ανάπτυξη Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων

1o τρίμηνο 2022

Τεχνική μελέτη και έγγραφα του διαγωνισμού αναφορικά με το
σχεδιασμό του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (συνεργασία με ΤτΕ)

2ο τρίμηνο 2022

Ψήφιση νομοσχεδίου για τη σύσταση Δημόσιου Φορέα Αξιολόγησης
Πιστοληπτικής Ικανότητας,

4ο τρίμηνο 2021

Έγγραφα του διαγωνισμού για την επιλογή συμβούλου διαχείρισης και
ωρίμανσης των επιμέρους έργων της Εθνικής Στρατηγικής

1ο τρίμηνο 2022

7. Εφαρμογή του νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας για
Φυσικά και Νομικά πρόσωπα
Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους.
Σε αυτό έχουν συντελέσει μια σειρά από παράγοντες όπως η απουσία προληπτικού
μηχανισμού για να ευαισθητοποιεί και να υποστηρίζει τους οφειλέτες που οδεύουν προς
υπερχρέωση, οι χρονοβόρες διαδικασίες αναδιάρθρωσης, η μη πρόβλεψη για πλήρη
απαλλαγή από τα χρέη για τα φυσικά πρόσωπα κ.α.
Στο πλαίσιο αυτό, με τη ψήφιση και εφαρμογή του νέου νόμου 4738/2020, η
Κυβέρνηση επιδιώκει τη συνολική πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης, σε πλήρη
σύμπνοια με τις επιταγές του σχετικού ενωσιακού δικαίου. Με το νέο νόμο
ενσωματώνονται όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών σε ένα ενιαίο πλαίσιο και
μια ενιαία διαδικασία, με σκοπό είτε την πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας ή την
αντιμετώπισή της. Για την αποτροπή της αφερεγγυότητας εισάγεται ο ηλεκτρονικός
Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης, ενώ για την αντιμετώπισή της προβλέπεται, μεταξύ
άλλων, η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται ο θεσμός της εξυγίανσης, ώστε οι επιχειρήσεις να
αναδιαρθρώνουν επιτυχώς τις οφειλές τους και να επιστρέφουν σύντομα σε παραγωγική
λειτουργία. Τέλος, παρέχεται στήριξη των ευάλωτων οφειλετών μέσω της κρατικής
επιδότησης των δανείων της κύριας κατοικίας και μέσω της δημιουργίας του Φορέα
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.
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Ο νέος νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας τέθηκε
σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2021 αναφορικά με την εξυγίανση και την πτώχευση μεγάλου
αντικειμένου και την 1η Ιουνίου 2021 αναφορικά με την έγκαιρη προειδοποίηση, τον
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και την πτώχευση μικρού αντικειμένου. Το
διάστημα αυτό ξεκίνησαν σταδιακά τη λειτουργία τους και οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές
πλατφόρμες που απαιτούνται για την υλοποίηση του νόμου. Παράλληλα, εκδόθηκε το
μεγαλύτερο μέρος του δευτερογενούς δικαίου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός
του 2022. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχιστεί η εξέλιξη των πληροφοριακών
συστημάτων, προκειμένου να ψηφιοποιηθούν πλήρως οι διαδικασίες υλοποίησης του
νόμου, καθώς και να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τον Φορέα Απόκτησης και
Επαναμίσθωσης Ακινήτων.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών

Ποιους αφορά
●

Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
Τειρεσίας ΑΕ, Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Φυσικά
και Νομικά Πρόσωπα που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους.

Ορόσημα
Έκδοση των ΚΥΑ του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης

4ο τρίμηνο 2021

Ανάπτυξη της πλατφόρμας του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης

4ο τρίμηνο 2021

Προκήρυξη διεθνή διαγωνισμού για τον Φορέα Απόκτησης και 4ο τρίμηνο 2021
Επαναμίσθωσης Ακινήτων
Έκδοση των ΚΥΑ για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης 2Ο τρίμηνο 2022
Ακινήτων

8. Παρατηρητήριο Πιστωτικής Επέκτασης
Το Παρατηρητήριο Πιστωτικής Επέκτασης έχει στόχο την παρακολούθηση της
ρευστότητας στην οικονομία και αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή
διάσταση, καθώς η πιστωτική επέκταση επιδρά σημαντικά στην ανάπτυξη. Ειδικότερα, το
Παρατηρητήριο Πιστωτικής Επέκτασης θα παρακολουθεί την πορεία και πρόοδο των νέων
δανείων και ευρύτερα των χρηματοδοτήσεων και θα μπορεί να παρέχει ανά πάσα στιγμή
την εικόνα του πόσα χρήματα δίνονται, σε ποιους κλάδους δραστηριότητας και σε ποιες
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γεωγραφικές περιοχές. Αυτό θα επιτρέψει την παρέμβαση της πολιτείας εκεί που
πραγματικά έχει ανάγκη η αγορά και θα συμβάλει στην έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση
των προβλημάτων ρευστότητας των επιχειρήσεων. Επίσης, θα συντελέσει στο να υπάρξει
σωστή προτεραιοποίηση και ορθολογική κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων, έτσι ώστε
να κατευθύνονται εκεί που η εθνική οικονομία έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε
κλάδους βιώσιμους και αναπτυσσόμενους.
Ήδη η Κυβέρνηση έχει θεσπίσει το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο, έχει συσταθεί το
Παρατηρητήριο και έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες συνεδριάσεις του, ενώ το επόμενο
διάστημα (2ο τρίμηνο 2022) θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του
πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη και λειτουργία του.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών

Ποιους αφορά
●

Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Τράπεζα της
Ελλάδος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, επιχειρήσεις

Ορόσημα
Μελέτη και έγγραφα διαγωνισμού για το πληροφοριακό σύστημα του
Παρατηρητηρίου Πιστωτικής Επέκτασης

2ο τρίμηνο
2022

9. Μηχανισμός διευκόλυνσης της δανειοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κενό, τόσο σε σχέση με τον μέσο όρο της
ΕΕ, όσο και σε σχέση με το επίπεδο των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και αποτελεί μία
από τις κύριες αιτίες της χαμηλής παραγωγικότητας, του υψηλού δείκτη ανεργίας και
σημαντικό εμπόδιο στην έξοδο από την τρέχουσα κρίση. Το κενό αυτό επίσης σημαίνει, ότι
υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή ώριμων ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες, εάν μπορούσαν να
χρηματοδοτηθούν, θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην επιτάχυνση της
οικονομικής ανάκαμψης.
Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για τη
διευκόλυνση της χρηματοδότησης των ώριμων ιδιωτικών επενδύσεων μέσω δανεισμού
από το Ταμείο Ανάκαμψης, αξιοποιώντας τους μέγιστους επιτρεπόμενους δανειοδοτικούς
πόρους του Ταμείου. Ο Μηχανισμός, μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων και σε
συνεργασία με Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΔΧΟ), το Ταμείο InvestEU και την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), θα παρέχει δάνεια που προορίζονται για επενδυτικά
έργα μακροπρόθεσμης διάρκειας (6-12 έτη), ενώ θα παρέχεται εύλογη περίοδος χάριτος.
Το αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται να υπογραφούν οι πρώτες συμφωνίες με τους
ΔΧΟ, την ΕΑΤ και το Ταμείο InvestEU.
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Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών

Ποιους αφορά
●

Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί, Ταμείο InvestEU, Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα, Επιχειρήσεις

Ορόσημα
Υπογραφή συμφωνίας με τουλάχιστον έναν Διεθνή Χρηματοοικονομικό
Οργανισμό

3οτρίμηνο
2021

Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή των εμπορικών
τραπεζών

3οτρίμηνο
2021

Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

1οτρίμηνο
2022

Υπογραφή της συμφωνίας για τη συνεισφορά του InvestEU μεταξύ του
Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1οτρίμηνο
2022

Συσχέτιση με μεταρρύθμιση
●

Δημιουργία καθεστώτος κινήτρων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

10. Μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της
ακίνητης περιουσίας
Το υφιστάμενο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης
περιουσίας χρήζει μεταρρύθμισης και ειδικότερα: (i) άμεσης αναβάθμισης λόγω των
πολλών ετών συνεχούς εφαρμογής του και των αλλαγών που έχουν επέλθει στην αγορά
ακινήτων, (ii) επικαιροποίησης για ψηφιακή και αυτοματοποιημένη αξιοποίηση όλων των
διαθέσιμων δεδομένων, καθώς και (iii) επέκτασης για την πλήρη και ομοιόμορφη κάλυψη
της Επικράτειας.. Στο πλαίσιο αυτό, η μεταρρύθμιση έχει στόχο να αντιμετωπιστούν οι
ανωτέρω ανάγκες και να καταστεί η φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία, οικονομικά πιο
αποτελεσματική και κοινωνικά πιο δίκαιη, ενώ παράλληλα στοχεύει στον ψηφιακό
εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια του συστήματος.
Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί εντός του 2021
και αφορούσε τη βελτίωση του υφιστάμενου καθεστώτος, μέσω της επέκτασης του
συστήματος των ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού στην επικράτεια, την
επικαιροποίηση όλων των τιμών ζώνης από πιστοποιημένους εκτιμητές σε ειδική
20

Προεδρία της Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ηλεκτρονική πλατφόρμα και την ηλεκτρονική σχεδίαση όλων των ζωνών μέσα σε ένα
ψηφιοποιημένο γεωγραφικό υπόβαθρο.
Η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης, η οποία είναι σε φάση υλοποίησης, στοχεύει
στη διαμόρφωση ενός συστήματος που θα παρακολουθεί τις τάσεις στην αγορά ακινήτων,
εξασφαλίζοντας ότι η αντικειμενική αξία δεν θα αποκλίνει από την αγοραία. Αυτό θα
επιτευχθεί μέσω της αυτοματοποιημένης επικαιροποίησης ενός πλήρως ψηφιοποιημένου
συστήματος απεικόνισης των ζωνών αξιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τη
δημιουργία σχετικής πλατφόρμας. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται τεχνική βοήθεια ώστε να
αναπτυχθούν οι κατάλληλες διαδικασίες και τα εργαλεία και το αμέσως επόμενο διάστημα
αναμένονται συγκεκριμένα αποτελέσματα από τους εξειδικευμένους συμβούλους.
Φορέας υλοποίησης
• Υπουργείο Οικονομικών
Ποιους αφορά
• Δημόσιο, Φορολογούμενοι
Ορόσημα
Οδικός χάρτης από τον σύμβουλο για την ολοκλήρωση της
ψηφιοποίησης του υπάρχοντος συστήματος αντικειμενικού
προσδιορισμού

3ο τρίμηνο 2021

11. Δημιουργία καθεστώτος κινήτρων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
Σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη, η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό πολύ μικρών
επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, οι ελληνικές
επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας και τεχνολογίες
αιχμής, ενώ έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Επίσης, το υψηλό
ποσοστό απασχόλησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και ατομικές επιχειρήσεις σημαίνει
χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, ενώ ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με αυτά τα
χαρακτηριστικά πάσχει από υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής και αδήλωτης εργασίας.
Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων της
χώρας, προκειμένου -μεταξύ άλλων- να αυξηθεί η παραγωγική δυνατότητα, να ενισχυθεί η
διείσδυση σε ξένες αγορές και να μειωθεί η φοροδιαφυγή και η αδήλωτη εργασία. Προς
αυτή την κατεύθυνση, εξετάζονται παράμετροι όπως η δημιουργία μιας νέας εκδοχής
αστικής επιχειρηματικής σύμπραξης, η προώθηση μετασχηματισμού σε ανώτερη μορφή
εταιρικού σχήματος, η δημιουργία πλαισίου προώθησης συγχωνεύσεων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, η διαμόρφωση κινήτρων για εξωστρεφή clusters και η δημιουργία σχημάτων
mentoring.
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Ήδη έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας από τα αρμόδια υπουργεία και εκτιμάται ότι
το 4 τρίμηνο του 2021 θα έχει αναπτυχθεί και θεσπιστεί το σχετικό πλαίσιο κινήτρων και
θα έχει ολοκληρωθεί ο καθορισμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
ο

Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ποιους αφορά
●

Αυτοαπασχολούμενοι, Ατομικές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Ορόσημα
Σχέδια πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας με φορολογικά, 4οτρίμηνο 2021
οικονομικά κ.α. κίνητρα για συγχωνεύσεις,εξαγορές και εταιρικούς
μετασχηματισμούς

12. Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τις κρατικές επιχειρήσεις
Ένας από τους βασικούς στόχους πολιτικής της Κυβέρνησης αποτελεί η βέλτιστη
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του κράτους. Ειδικά η διαχείριση και λειτουργία
των κρατικών επιχειρήσεων πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις στην εταιρική
διακυβέρνηση, με στόχο να καταστούν οι κρατικές επιχειρήσεις περισσότερο
ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές, να συμμορφώνονται με υψηλά πρότυπα διαφάνειας,
να υπόκεινται στα λογιστικά πρότυπα των εισηγμένων εταιρειών και να λειτουργούν υπό
ένα καθεστώς συμμόρφωσης και ελέγχου.
Στο πλαίσιο αυτό, η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου
θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες επιχειρήσεις, που θα ανταποκρίνεται στα ανωτέρω
δεδομένα και θα εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και
κοινωνικής δικαιοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκεται η κωδικοποίηση και ο
εκσυγχρονισμός του σχετικού θεσμικού πλαισίου (ν.3429/2005). Θα δημιουργηθεί επίσης
ένα ψηφιακό μητρώο που θα περιλαμβάνει κάθε νομική οντότητα στην οποία συμμετέχει
το κράτος, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα αποεπένδυσης από νομικά πρόσωπα, στις
περιπτώσεις όπου η συμμετοχή του κράτους είναι περιορισμένη.
Η μεταρρύθμιση είναι σε εξέλιξη και επί του παρόντος, έχουν συσταθεί ομάδες
εργασίας, έχουν αποτυπωθεί τα χαρακτηριστικά των δημόσιων επιχειρήσεων και έχει
κατηγοριοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος τους. Αφού ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση και
κατηγοριοποίηση, θα διαμορφωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί, με τη συμβολή
εξειδικευμένων συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, ενώ μέχρι το τέλος του 2021 θα
ολοκληρωθεί η επεξεργασία των σχετικών διατάξεων και θα τεθεί σε ισχύ το ψηφιακό

22

Προεδρία της Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Συντονισμού

μητρώο. Από το 2022 θα αρχίσει να εξειδικεύεται το δευτερογενές δίκαιο, ενώ θα
καταρτιστεί και το πλάνο αποεπένδυσης από τα νομικά πρόσωπα.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών

Ποιους αφορά
●

Κρατικές επιχειρήσεις βάσει του Ν.3429/2005, ΕΕΣΥΠ, Νομικές οντότητες που θα
συμπεριληφθούν στο νέο νομικό πλαίσιο

Ορόσημα
Επεξεργασία σχεδίου νόμου

1o τρίμηνο 2022

Θέση σε ισχύ του ψηφιακού μητρώου κρατικών επιχειρήσεων

1o τρίμηνο 2022

Έναρξη επεξεργασίας του δευτερογενούς δικαίου

2o τρίμηνο 2022

Κατάρτιση πλάνου αποεπένδυσης από νομικά πρόσωπα με
περιορισμένη συμμετοχή του κράτους

3o τρίμηνο 2022

13. Κατάρτιση Προϋπολογισμού Επιδόσεων των Υπουργείων και ορθή αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων (Επισκόπηση Δαπανών στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης)
Η επισκόπηση δαπανών και εσόδων έχει καταστεί πλέον τακτική διαδικασία και
κύριο εργαλείο του Υπουργείου Οικονομικών για τη βελτίωση της ποιότητας στη
δημοσιονομική διαχείριση. Κύριος στόχος είναι η αξιολόγηση των κυβερνητικών δράσεων
και η διαμόρφωση προτάσεων για διαρθρωτικές αλλαγές που θα συμβάλουν στη
δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, είτε μέσα από τον εξορθολογισμό δαπανών, είτε μέσα
από αντίστοιχες παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι κύριες δράσεις αφορούν την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των παροχών πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, τη βελτίωση
της εισπραξιμότητας των οφειλόμενων κοινωνικών εισφορών και τον εκσυγχρονισμό του
συστήματος είσπραξης προστίμων για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Επίσης, υλοποιούνται οριζόντιες επισκοπήσεις σε κοινά πεδία όλων των Υπουργείων, όπως
η επισκόπηση της διαχείρισης των δημόσιων κτηρίων, του στόλου των κρατικών οχημάτων
κλπ., ενώ αναμένεται να υλοποιηθούν την επόμενη περίοδο πιλοτικές επισκοπήσεις σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ και τα Νοσοκομεία.
Στην ίδια κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας στη δημοσιονομική
διαχείριση, συνεχίζεται η προετοιμασία της μετάβασης σε προϋπολογισμό επιδόσεων. Το
2021, ο πιλοτικός σχεδιασμός για το νέο σύστημα επεκτείνεται σε όλους τους φορείς
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κεντρικής διοίκησης, ώστε ο προϋπολογισμός του 2022 να παρουσιαστεί με τη δομή
προγραμμάτων, υποστηριζόμενος από στοιχεία επίδοσης.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ποιους αφορά
●

Δημοσιονομική Διοίκηση, Δημόσιοι φορείς

Ορόσημα
Πιλοτικές επισκοπήσεις σε συνεργασία με τους ΟΤΑ και τα
Νοσοκομεία

4ο τρίμηνο 2021 2οτρίμηνο 2022

Προϋπολογισμός του 2022 με τη δομή προγραμμάτων

4ο τρίμηνο 2021

14. Λογιστική Μεταρρύθμιση: Εφαρμογή του ενιαίου Λογιστικού Πλαισίου σε όλους τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ψηφιακός μετασχηματισμός της δημοσιονομικής
διαχείρισης του Κράτους
Η μετάβαση του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ενιαίο λογιστικό
πλαίσιο δεδουλευμένης βάσης, θα επιτρέψει τη συστηματική απεικόνιση και
παρακολούθηση της καθαρής θέσης του εθνικού πλούτου της χώρας, καθώς και των
χρηματοοικονομικών της επιδόσεων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα
αποτελεσματικό εργαλείο λήψης αποφάσεων, απολογισμού και λογοδοσίας για τη
διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Ήδη έχει ξεκινήσει η σταδιακή έκδοση των
λογιστικών πολιτικών δεδουλευμένης βάσης καθώς και η εκπαίδευση των στελεχών στα
νέα λογιστικά πρότυπα, ενώ είναι σε υλοποίηση και το πληροφοριακό σύστημα για την
υποστήριξη της Λειτουργικής Ταξινόμησης στον Προϋπολογισμό του 2022.
Παράλληλα, ξεκινά η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος GOV-ERP
(Government Enterprise Resource Planning), το οποίο θα υποστηρίζει τις ανάγκες
δημοσιονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Διοίκησης και θα παρέχει πληροφορίες για
συναλλαγές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καταγράφοντας και στοιχεία που σχετίζονται
με τη λειτουργία τους, όπως περιουσιακά στοιχεία, δείκτες απόδοσης κλπ. Το νέο σύστημα
θα υποστηρίζει τον προϋπολογισμό επιδόσεων, την επισκόπηση δαπανών και όλα τα
στάδια εκκαθάρισης/πληρωμών, παρέχοντας έναν μηχανισμό παρακολούθησης και
πρόβλεψης των ταμειακών ροών. Επίσης, θα παρακολουθεί όλα τα χρηματοοικονομικά
στάδια εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών μέσω των ηλεκτρονικών
τιμολογίων, και θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο όλα τα εμπλεκόμενα συστήματα. Το
έργο έχει προκηρυχθεί, έχουν υποβληθεί προσφορές από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και
βρισκόμαστε στο στάδιο αξιολόγησής τους.
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Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Ποιους αφορά
●

Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Χρήστες των οικονομικών καταστάσεων,
Δημοσιονομική Διοίκηση

Ορόσημα
Υπογραφή σύμβασης για το νέο ολοκληρωμένο σύστημα οικονομικής
διαχείρισης Κεντρικής Διοίκησης (GOV-ERP)

1ο τρίμηνο
2022

Έναρξη ηλεκτρονικής τιμολόγησης

1ο τρίμηνο
2022

15. Καταπολέμηση λαθρεμπορίου
Το λαθρεμπόριο έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα, στην
ασφάλεια των πολιτών από τη χρήση πιθανώς επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων, ενώ
διαστρεβλώνει και τις συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η
μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου,
ιδίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ,
ενέργεια), μέσω του εκσυγχρονισμού των συστημάτων παρακολούθησης, των διαδικασιών
ελέγχου και του εξοπλισμού των τελωνείων.
Ήδη η Κυβέρνηση έχει προβεί στη θέσπιση του νόμου 4758/2020 για τη περιστολή
του λαθρεμπορίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκδοση του σχετικού δευτερογενούς
δικαίου, καθώς και η υλοποίηση των απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων. Στο
πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται μια δομημένη αναδιοργάνωση της ΑΑΔΕ, με στόχο τον
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μεθόδων ανάλυσης κινδύνου από την Τελωνειακή
Υπηρεσία, την παρακολούθηση τελωνειακών συναλλαγών και διαδικασιών σε πραγματικό
χρόνο, τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών μέσων για τελωνειακούς ελέγχους και την
ηλεκτρονική παρακολούθηση της εμπορίας προϊόντων. Στο προσεχές διάστημα αναμένεται
η έκδοση των υπόλοιπων απαραίτητων κανονιστικών αποφάσεων καθώς και η έναρξη του
έργου εκσυγχρονισμού των μεθόδων ανάλυσης κινδύνου.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ

Ποιους αφορά
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●

Ελληνική Οικονομία, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Ανάπτυξης,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΑΑΔΕ, Ελληνική Αστυνομία, κ.α.

Ορόσημα
Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μεθόδων ανάλυσης
ανασχεδιασμός των συστημάτων ICISNET/ ELENXIS της ΑΑΔΕ

ρίσκου

Έκδοση 15 κανονιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων

και 4οτρίμηνο
2021
4οτρίμηνο
2021

16. Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων
Βασικός πυλώνας για την υλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής και της
στήριξης των φορολογικών εσόδων είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η
αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προηγμένων εργαλείων ανάλυσης
δεδομένων από τη φορολογική διοίκηση προβλέπεται να συμβάλει στην οικειοθελή
συμμόρφωση και στην αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ,
με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και άλλων προηγμένων μεθόδων
ανάλυσης δεδομένων, ώστε να αξιοποιηθούν οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων που διαθέτει και
να διευκολυνθεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών. Το έργο
περιλαμβάνει την υιοθέτηση ισχυρής αρχιτεκτονικής δεδομένων, την ανάπτυξη κοινού
αποθετηρίου μεταδεδομένων, την προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού, την
ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση της μηχανικής
μάθησης για την εξόρυξη μεγάλων δεδομένων. Παράλληλα, η δημιουργία έξι (6) νέων
ελεγκτικών κέντρων, η οποία αναμένεται έως το τέλος του 2021, θα οδηγήσει σε
εντατικοποίηση των ελέγχων.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ

Ποιους αφορά
●

ΑΑΔΕ, νομικά και φυσικά πρόσωπα υπαγόμενα σε φορολογία

Ορόσημα
Δημιουργία 6 νέων ελεγκτικών κέντρων

4οτρίμηνο 2021

RFP για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων

2οτρίμηνο 2022
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Συσχέτιση με άλλη επένδυση ή μεταρρύθμιση:
●

Ψηφιακός μετασχηματισμός της Φορολογικής Διοίκησης

●

Καθολική διασύνδεση ταμειακών μηχανών και ηλεκτρονική τιμολόγηση

17. Υπερεκπτώσεις δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιακό
μετασχηματισμό
Προκειμένου να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις στην πράσινη οικονομία, την
ενέργεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η
εξωστρέφεια και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τα κράτη-μέλη της ΕΕ
ενθαρρύνονται να εισαγάγουν φορολογικά κίνητρα για δαπάνες που αφορούν τα ανωτέρω
πεδία.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται σύντομα (4ο τρίμηνο 2021) η θέσπιση του
κατάλληλου νομικού πλαισίου, στο οποίο θα εξειδικεύονται οι δαπάνες που θα αφορούν
είτε επενδύσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της πράσινης
οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης, είτε πραγματοποίηση άλλου είδους
δαπανών από επιχειρήσεις άλλων κλάδων, που σκοπό έχουν την ενίσχυση της πράσινης
οικονομίας. Στο κίνητρο της υπερ-έκπτωσης θα περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις των
παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων στους συγκεκριμένους κλάδους. Τα κίνητρα θα έχουν
τη μορφή έκπτωσης σε ποσοστό συνολικά 200% των δαπανών και θα ισχύσουν για τρία έτη,
για την περίοδο 2022-2024. Η έκπτωση αυτή θα αποτελεί πρόσθετο κίνητρο, πέραν της
έκπτωσης των δαπανών αυτών που ήδη εφαρμόζεται με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ποιους αφορά
●

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας

Ορόσημα
Έκδοση πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας αναφορικά με την υπερ- 4οτρίμηνο
έκπτωση δαπανών σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση
2021

18. Επιτάχυνση των Επιστροφών ΦΠΑ
Οι εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ αποδείχθηκαν τροχοπέδη για τη λειτουργία της
οικονομίας πριν και ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προκαλώντας επίσης ζητήματα
ρευστότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, η επιτάχυνση των σχετικών
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πληρωμών (επιστροφές) θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημαντικός παράγοντας για την
ομαλή λειτουργία και ανάκαμψη της οικονομίας.
Για το σκοπό αυτό, η μεταρρύθμιση στοχεύει στην εφαρμογή μιας περισσότερο
ψηφιακής και αυτοματοποιημένης διαδικασίας ηλεκτρονικής επιστροφής του ΦΠΑ. Υπό το
πρίσμα αυτό, το αίτημα επιστροφής χρημάτων θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το ποσό θα
πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό με τον ίδιο τρόπο, χωρίς ανθρώπινη επαφή, για την
πλειονότητα των αιτήσεων επιστροφής χρημάτων (97% των αιτήσεων). Επιπλέον, για
λόγους διαφάνειας και προκειμένου οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν τον πραγματικό χρόνο
που απαιτείται για την επιστροφή χρημάτων, οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται άμεσα
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν το αίτημά τους πρόκειται να υποβληθεί σε
αυτόματη επεξεργασία χωρίς έλεγχο. Η μελέτη για τις προδιαγραφές του πλήρως
αυτοματοποιημένου συστήματος επιστροφών ΦΠΑ σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στις
αρχές του 2022.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ

Ποιους αφορά
●

Νομικά και φυσικά πρόσωπα υποκείμενα στο καθεστώς ΦΠΑ

Ορόσημα
Μελέτη για τις προδιαγραφές ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος
επιστροφών ΦΠΑ

1ο τρίμηνο
2022

19. Καθολική διασύνδεση ταμειακών μηχανών και ηλεκτρονική τιμολόγηση
Περίπου 600.000 ταμειακές μηχανές (Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί)
εκτιμάται ότι λειτουργούν στην Ελλάδα, από τις οποίες περίπου 288.000 μπορούν να
συνδεθούν online με τις φορολογικές αρχές, 150.000 είναι ταμειακές μηχανές με
διαδικτυακές δυνατότητες και 161.000 είναι παλιάς τεχνολογίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο
εκσυγχρονισμός των ταμειακών μηχανών εκτιμάται ότι θα περιορίσει σημαντικά τις
δυνατότητες φοροδιαφυγής και θα μειώσει το «κενό ΦΠΑ».
Για το σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ θα αναπτύξει το κατάλληλο πλαίσιο για τη διευκόλυνση
της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά σημείων πώλησης (POS) και τα
πληροφοριακά της συστήματα (ηλεκτρονικά βιβλία, myDATA). Το έργο περιλαμβάνει την
κατάρτιση προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS,
ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή
και ότι τα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ. Επίσης,
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προβλέπεται η ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των
συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου.
Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν
φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς υποχρεούνται να τους αναβαθμίσουν, ώστε να
παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο τον κωδικό ταυτοποίησης του φορολογικού
μηχανισμού και της απόδειξης, να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές
τους στην πλατφόρμα myDATA και να αποσύρουν πλήρως τους παλαιούς φορολογικούς
μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Γενική
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ

Ποιους αφορά
●

Υπαλλήλους - ελεγκτές ΑΑΔΕ, επιχειρήσεις

Ορόσημα
Υποχρεωτική απόσυρση και αναβάθμιση ταμειακών μηχανών

4οτρίμηνο 2021

Υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA

4οτρίμηνο 2021

Υιοθέτηση αναθεωρημένου νομικού πλαισίου

1οτρίμηνο 2022

20. Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας
Η πολυπλοκότητα και οι συχνές αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας αποτελούν
εμπόδιο για τη συμμόρφωση των φορολογουμένων και την αποτελεσματικότητα της
φορολογικής διοίκησης. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πολυνομίας και της
απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, επιδιώκεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας
φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και τελών χαρτοσήμου προκειμένου πολίτες, επιχειρήσεις
αλλά και κάθε επαγγελματίας και επιστήμονας να έχει γνώση και να είναι αντιμέτωπος με
ένα εύληπτο και κατανοητό φορολογικό πλαίσιο.
Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν ήδη συσταθεί ομάδες εργασίας στο Υπουργείο
Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, με σκοπό την απλούστευση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας
για τους κύριους φορολογικούς κώδικες, τον κώδικα τελωνείων και όλες τις σχετικές
διατάξεις του παράγωγου δικαίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Παράλληλα,
θα εφαρμοστούν καινοτόμες τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης
περιεχομένου, για την παροχή εμπλουτισμένων, διασυνδεδεμένων και τυποποιημένων
πληροφοριών στο οποίο θα υπάρχει πρόσβαση από κατάλληλα διαμορφωμένο ιστότοπο.
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Με τον τρόπο αυτό ηενημέρωση των φορολογουμένων στην επικαιροποιημένη νομοθεσία
θα είναι άμεση, έτσι ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια, η ασφάλεια δικαίου, η φορολογική
συμμόρφωση και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η δημοσίευση της προκήρυξης του
διαγωνισμού για τη δημιουργία μιας προσβάσιμης από το κοινό ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2022.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ

Ποιους αφορά
●

Φορολογούμενοι, επενδυτές και οικονομικοί δρώντες γενικά

Ορόσημα
Έκδοση της Δευτερογενούς Νομοθεσίας για τη σύσταση Επιτροπών για την
κωδικοποίηση της Φορολογικής Νομοθεσίας και τον προσδιορισμό του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης

3ο τρίμηνο
2021

Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για τη δημιουργία μιας προσβάσιμης
από το κοινό ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

1οτρίμηνο
2022

Συσχέτιση με επένδυση
●

Ψηφιακός μετασχηματισμός της Φορολογικής Διοίκησης

21. Μείωση της φοροδιαφυγής μέσω αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και
ηλεκτρονικοποίησης των συναλλαγών
Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού βάρους για τις
επιχειρήσεις και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, μέσω της προώθησης των
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Περιλαμβάνει δύο διακριτές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες
δράσεις. Η πρώτη δράση αφορά στην παροχή φορολογικών κινήτρων για τη χρήση
«πλαστικού» χρήματος και ηλεκτρονικών συναλλαγών, ειδικά σε κατηγορίες υπηρεσιών
που σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ρέπουν προς τη φοροδιαφυγή. Για το σκοπό αυτό
θα εκδοθούν αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις που θα εξειδικεύουν τη διαδικασία, τις
κατηγορίες υπηρεσιών και τα κίνητρα προς τους φορολογούμενους.
Η δεύτερη δράση αφορά στη χρήση της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας
myDATA με την οποία εισάγονται τα ηλεκτρονικά βιβλία και η οποία θα οδηγήσει σε
αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων. Μαζί με τη μείωση του
διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ ενισχύουν τη
διαφάνεια των συναλλαγών, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής
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Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης
και πρόληψης της φοροδιαφυγής. Η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών
στη myDATA έχει οριστεί από 1/10/2021.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ

Ποιους αφορά
●

Επιχειρήσεις, φορολογούμενους

Ορόσημα
Έκδοση της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας που εισάγει
σχετικά κίνητρα

4οτρίμηνο
2021

Πλήρης λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης

4ο τρίμηνο
2021

Συσχέτιση με άλλη επένδυση/μεταρρύθμιση
●

Καθολική διασύνδεση ταμειακών μηχανών και ηλεκτρονική τιμολόγηση

●

Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων

22. Ψηφιακός μετασχηματισμός της Φορολογικής Διοίκησης
Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια,
με στόχο την αποκατάσταση μακροχρόνιων αδυναμιών στην είσπραξη φόρων και στη
συμμόρφωση. Ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με
τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την
αύξηση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος.
Το έργο αυτό αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης των
φορολογικών εσόδων, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα της ΑΑΔΕ και να
βελτιώσει τις συνολικές επιδόσεις της. Βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας
των υπηρεσιών που παρέχονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η
φορολογική διοίκηση και η είσπραξη των φόρων. Με την επένδυση αυτή ενοποιούνται 14
υποέργα ψηφιακής υποδομής που θα υλοποιηθούν από την ΑΑΔΕ, τα οποία κατατάσσονται
σε τέσσερις τομείς παρέμβασης: α) Αντικατάσταση των βασικών ψηφιακών συστημάτων,
ανανέωση των παρωχημένων υποδομών και επέκταση της λειτουργικότητας της παροχής
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών
συστημάτων της ΑΑΔΕ με τα συστήματα του λοιπού δημόσιου τομέα, β) αυτοματοποίηση
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των διαδικασιών γραφείου και εργασίας, γ) ψηφιοποίηση των λογιστικών και ελέγχων για
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και δ) αναβάθμιση των
υπηρεσιών για τους φορολογούμενους.
Μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου (07/2022) αναμένεται να
προκηρυχθούν επτά (7) διαγωνισμοί για την αντικατάσταση βασικών ψηφιακών
συστημάτων της ΑΑΔΕ, ενώ θα επιλεγεί ο ανάδοχος για την προμήθεια εξοπλισμού για το
προσωπικό της Αρχής.
Φορέας υλοποίησης
●

ΑΑΔΕ, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Γενικό Χημείο του Κράτους

Ποιους αφορά
●

ΑΑΔΕ, φορείς του δημοσίου, επιχειρήσεις, φορολογούμενοι

Ορόσημα
Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπτυξη ενοποιημένου Πληροφοριακού 3οτρίμηνο
Συστήματος στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ
2021
Προκήρυξη διαγωνισμού για την αναβάθμιση
πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ

και

συντήρηση

Προκήρυξη διαγωνισμού για το λογισμικό διαχείρισης εγγράφωντης ΑΑΔΕ

των 3οτρίμηνο
2021
3οτρίμηνο
2021

Επιλογή αναδόχου στον διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου 3οτρίμηνο
και φορητού εξοπλισμού για το προσωπικό
2021
Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπτυξη νέου
Πληροφοριακού Συστήματος στο Χημείου του Κράτους

Ολοκληρωμένου 2οτρίμηνο
2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 2ο τρίμηνο
της ΑΑΔΕ
2022
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη ψηφιοποίηση των αρχείων της ΑΑΔΕ

2ο τρίμηνο
2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για το σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 2ο τρίμηνο
Κινδύνων και το Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας
2022
Προκήρυξη διαγωνισμού για την επέκταση / αναβάθμιση του κέντρου 2ο τρίμηνο
εξυπηρέτησης φορολογουμένων
2022
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Συνολικός προϋπολογισμός:€ 257.750.809
Συσχέτιση με άλλη μεταρρύθμιση/επένδυση
●

Καταπολέμηση λαθρεμπορίου

●

Μείωση της φοροδιαφυγής μέσω αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και
ηλεκτρονικοποίησης συναλλαγών

●

Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας

●

Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1. Απλοποίηση αδειοδότησης επενδύσεων
Κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με
απλοποίηση της αδειοδότησης για υλοποίηση επενδύσεων, βελτίωση της εποπτείας
(ελέγχων των επιχειρήσεων) και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, στη λογική μετάβασης από
ένα σύστημα εκ των προτέρων αδειών σε εκ των υστέρων ελέγχων. Με τη ψήφιση των
νόμων 4796/2021 και 4811/2021 και την έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας που
βρίσκεται υπό εξέλιξη, απλουστεύθηκε η αδειοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων σε
διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των εργαλείων
για την εποπτεία της αγοράς στους τομείς της ασφάλειας τροφίμου, ασφάλειας προϊόντων
και προστασίας περιβάλλοντος, ενώ υπό διαμόρφωση είναι τα εργαλεία για τα πεδία
εποπτείας προστασία καταναλωτή, ασφάλεια και υγεία εργαζομένων, ασφάλεια υποδομών
και κατασκευών, και δημόσια υγεία. Με τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης
και εποπτείας, μέσω του ΟΠΣ ΑΔΕ που βρίσκεται υπό υλοποίηση, επιτυγχάνεται ταχύτητα
και εξοικονόμηση πόρων με μείωση του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων και
αποδοτικότερη χρήση του Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, βασισμένη στην καλή
διεθνή πρακτική του risk – basedapproach. Μέχρι στιγμής η μεταρρύθμιση επηρεάζει 350
ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε περίπου 345.000 επιχειρήσεις
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργεία Μεταφορών, Περιβάλλοντος,
Υγείας

Ποιους αφορά
●

Επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου
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Ορόσημα
‘Έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας νόμων 4796/2021, 4811/2021 3οτρίμηνο 2021
Εργαλεία εποπτείας στη προστασία καταναλωτή

4οτρίμηνο 2021

Εργαλεία εποπτείας στη δημόσια υγεία

3οτρίμηνο 2022

2. Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας επιχειρήσεων, έναρξη ηλεκτρονικών
υποκαταστημάτων και διασυνοριακοί μετασχηματισμοί
Το 2021 θα καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική έναρξη εργασιών των υποκαταστημάτων
αλλοδαπής στη χώρα μας. Έχει ολοκληρωθεί σχέδιο νόμου με ενσωμάτωση της οδηγίας ΕΕ
2019/1151 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του
εταιρικού δικαίου, με σκοπό την μείωση χρόνου και κόστους σύστασης εταιρείας και
καταχώρησης υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών μέσω της περαιτέρω
ψηφιοποίησης των διαδικασιών σύστασης και καταχώρισης. Με αυτόν τον τρόπο,
θεσμοθετείται η ηλεκτρονική εγκατάσταση των υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διευθετούνται ζητήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Επιπλέον, με σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/2121 αναφορικά με τις
διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, θα καταστεί εφικτή η
απλούστευση του πλαισίου των διασυνοριακών μετασχηματισμών όλων των ειδών
(μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση), καθώς μέχρι σήμερα επιτρέπονται μόνο οι
διασυνοριακές συγχωνεύσεις.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ποιους αφορά
●

Επιχειρήσεις

Ορόσημα
Νομοσχέδιο

για

την

ενσωμάτωση

της

οδηγίας

Νομοσχέδιο για ενσωμάτωση οδηγίας 2019/2121

2019/1151

3οτρίμηνο 2021

4ο τρίμηνο 2021
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3. Νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων
Με τον νέο νόμο 4782/2021 επιτυγχάνεται επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης
συμβάσεων, απλοποίηση του νομικού πλαισίου, μείωση του διοικητικού φόρτου για τις
αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς και ψηφιοποίηση. Η μεταρρύθμιση
αναφέρεται στην ενίσχυση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων, βελτιώνοντας μεταξύ
άλλων τις δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων και δημιουργώντας ένα επαγγελματικό
δυναμικό με δεξιότητες στη χρήση εργαλείων για την αποτελεσματική και επιτυχή εκτέλεση
δημόσιων συμβάσεων. Η νέα Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025η οποία
εξειδικεύεται σε τέσσερεις πυλώνες και συγκεκριμένα θεσμικό πλαίσιο των δημοσιών
συμβάσεων, ψηφιακό μετασχηματισμό, επίτευξη ευρύτερων στρατηγικών στόχων μέσω
δημοσίων συμβάσεων και καλή διακυβέρνηση εμπεριέχει συγκεκριμένες δράσεις υπό
υλοποίηση προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργεία Υποδομών Μεταφορών,
Ψηφιακής

Ποιους αφορά
●

Επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου

Ορόσημα
Χαρτογράφηση και έκδοση κρίσιμης δευτερογενούς νομοθεσίας

3οτρίμηνο 2021

4. Αναμόρφωση και Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου για τα Επιχειρηματικά πάρκα
Προωθείται η ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων δηλαδή η επένδυση στην δημιουργία
οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, που αποτελούν
οργανικά ολοκληρωμένα σύνολα δομών υπηρεσιών και υποδομών. Το έργο θα ενισχύσει
την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και θα προωθήσει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και την κυκλική οικονομία του μεταποιητικού και επιχειρηματικού τομέα.
Η μεταρρύθμιση είναι ήδη σε εξέλιξη καθώς είναι σε επεξεργασία νέο νομοθετικό πλαίσιο
για τα νέα επιχειρηματικά πάρκα που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το νέο
κανονιστικό πλαίσιο αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τους ρόλους των βασικών
ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη ΕΠ, να ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος και
να αναβαθμίσει τα τρέχοντα χαρακτηριστικά των ΕΠ, έτσι ώστε να μπορούν να
λειτουργήσουν ως περιφερειακός μοχλός ανάπτυξης.
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Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ποιους αφορά
Ποιους αφορά
●

Επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου

Ορόσημα

Νομοσχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα

1οτρίμηνο
2022

5. Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Τεχνοβλαστών
Αφορά την αναμόρφωση του σύγχρονου πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της
ολοκλήρωσης της κωδικοποίησης και της βελτίωσης του υφιστάμενου νομικού-θεσμικού
πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Τεχνοβλαστών (Spin-οffs). Στόχος είναι να αρθούν τα
εμπόδια και να αυξηθούν οι βαθμοί ελευθερίας ώστε να διευκολυνθούν οι ερευνητές στην
προσπάθειά τους, επιχειρηματική και ερευνητική. Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του
σχετικού σχεδίου νόμου με τη συνδρομή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και
Καινοτομίας(ΕΣΕΤΕΚ).
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας

Ποιους αφορά
●

Επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου

Ορόσημα
Νομοσχέδιο τεχνοβλαστοί

4οτρίμηνο 2021

6. Προώθηση έρευνας και καινοτομίας -Δημιουργία – Επέκταση – Αναβάθμιση υποδομών
Ερευνητικών Κέντρων
Στόχος είναι η επένδυση στην δημιουργία, επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών
ερευνητικών κέντρων που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Καινοτομίας μέσω της αύξησης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την
έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ της επιστήμης και των
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επιχειρήσεων και της ανάπτυξης παγκόσμιας κλάσης πρωτοποριακών υποδομών για Ε&Α.
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση/επέκταση της υποδομής 14 Ερευνητικών Κέντρων,
προκειμένου να ενισχυθεί σημαντικά η ερευνητική τους ικανότητα και οι δυνατότητες τους
σε σημαντικούς τομείς της επιστήμης, της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης.
Η πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία - Επέκταση - Αναβάθμιση Υποδομών Ερευνητικών
Κέντρων» αναμένεται το 1ο τρίμηνο 2022.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

Ποιους αφορά
●

Ερευνητικά Κέντρα

Ορόσημα
Πρόσκληση «Δημιουργία - Επέκταση - Αναβάθμιση Υποδομών Ερευνητικών
Κέντρων»

1οτρίμηνο
2022

7. Προώθηση έρευνας και καινοτομίας - Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία δομών που θα υποστηρίζουν μακροπρόθεσμα την
εφαρμοσμένη έρευνα, θα συντονίζουν τη χρηματοδότηση της έρευνας σε ερευνητικά
κέντρα και πανεπιστήμια μέσω μιας σταθερής στρατηγικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα
παρέχουν συνδέσεις και συνέργειες με βασικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, αυτή
η στρατηγική στοχεύει στην οικοδόμηση ενός μακροπρόθεσμου ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος για την Ελλάδα μέσω ενός μελλοντικού καινοτομικού οικοσυστήματος
“deep-tech” τεχνολογίας επενδύοντας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και
χρηματοδοτώντας διεπιστημονικές δραστηριότητες. Αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθούν
340 έργα βασικής έρευνας και 8 ερευνητικά έργα – εμβληματικές δράσεις σε ερευνητικούς
τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) όπως η Γεωργία και Βιομηχανία
Τροφίμων, η Υγεία & Φάρμακα, ΤΠΕ & Υγεία, ΤΠΕ - Βιομηχανία 4.0, Ενέργεια - Κλίμα,
Προηγμένα Υλικά για Ενέργεια. Εισαγωγή νομοθετικών τροποποιήσεων και σύσταση
νομικών προσώπων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως τις αρχές του 2022.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ποιους αφορά
●

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητική Κοινότητα
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Ορόσημα
Νομοθετικές ρυθμίσεις

1οτρίμηνο 2022

8. Επιτάχυνση της ευφυούς βιομηχανίας
Στο πλαίσιο της στρατηγικής Βιομηχανία 4.0, ο πρωταρχικός στόχος για την ελληνική
βιομηχανία είναι η μετάβαση και ο μετασχηματισμός που θα αυξήσει την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα ενισχύσει τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων
εργασίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την επιτάχυνση της αναβάθμισης του παραγωγικού
εξοπλισμού και των υποδομών των μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με
οικονομική ενίσχυση των σχετικών επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης ψηφιακής
μεταποίησης, ενεργειακής αυτονομίας και τεχνητής νοημοσύνης.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ποιους αφορά
●

Επιχειρήσεις

Ορόσημα
Δημοσίευση προκήρυξης οδηγού προγράμματος

1ο τρίμηνο 2022

Έναρξη αξιολόγησης προτάσεων για ένταξη στη δράση

2ο τρίμηνο 2022

9. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων
Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων (Κεφ. Β ν. 4608/2019) αποτελεί τμήμα νομοσχεδίου το οποίο θα τροποποιεί
παράλληλα τον υφιστάμενο αναπτυξιακό νόμο (ν. 4339/2016) και θα περιλαμβάνει
ρυθμίσεις που στοχεύουν στην βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα, την
επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπομένων διοικητικών διαδικασιών για τις ιδιωτικές και
στρατηγικές επενδύσεις.
Επιπλέον, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις, ο νέος αναπτυξιακός
νόμος βρίσκεται υπό διαμόρφωση, και θα ισχύσει βάσει των νέων Κατευθυντηρίων
Γραμμών Περιφερειακών Ενισχύσεων που θα τεθούν σε ισχύ από 1/1/2022, για την
ενίσχυση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τομείς προτεραιότητας.
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Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ποιους αφορά
●

Επιχειρήσεις

Ορόσημα
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Στρατηγικών Επενδύσεων και τροποποίηση 4ο τρίμηνο
αναπτυξιακού νόμου
2021
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

4ο τρίμηνο
2021/ 1ο
τρίμηνο 2022

39

Προεδρία της Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Υπουργείο Εξωτερικών

1. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Οικονομικής Διπλωματίας
Η μεταρρύθμιση της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Οικονομικής Διπλωματίας
στοχεύει στην εξωστρέφεια του παραγωγικού ιστού της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο
της μεταρρύθμισης, υλοποιήθηκε η νέα λειτουργία του Enterprise Greece, ενώ έπεται
αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων βάσει βέλτιστων διεθνών πρακτικών με σκοπό την ανάπτυξη νέων σύγχρονων
προϊόντων για την ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω ενός σύγχρονου και
ευέλικτου φορέα. Με την σχετική νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η διεύρυνση του
χαρτοφυλακίου των προσφερομένων προϊόντων (εγγύηση, ασφάλιση, χρηματοδότηση) του
Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και η παροχή συμβουλευτικών και
υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις εξαγωγικές ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η
όλη προσπάθεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας,
που θέτει τους στόχους και τα μέσα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Εξωτερικών

Ποιους αφορά
●

Επιχειρήσεις

Ορόσημα
Νομοσχέδιο Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

4ο τρίμηνο
2021
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Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

1. Επαύξηση δυνατοτήτων συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στο κοινωνικό σύνολο
Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαθέτει σημαντικούς πόρους προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου, τους οποίους παρέχει σε αυτό μέσω μιας σειράς μηχανισμών όποτε αυτό
απαιτηθεί. Η παροχή των υπηρεσιών αυτών παρά το ότι βρίσκονται εκτός της
επιχειρησιακής αποστολής του ΥΠΕΘΑ, αντιμετωπίζεται συχνά ως μέρος της αποστολής του
και στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το κόστος τους καλύπτεται από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου. Τέτοιες υπηρεσίες αποτελούν οι δράσεις συνεισφοράς
των Ενόπλων Δυνάμεων σε αποστολές αεροδιακομιδών, αεροπυρόσβεσης, αντιμετώπισης
φυσικών καταστροφών και επιπτώσεων αυτών, παροχής υγειονομικής υποστήριξης,
μελέτης και υλοποίησης τεχνικών έργων επ’ ωφελεία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, με μέσο την τεχνική επάρκεια και την ικανότητα κατάρτισης
μελετών, υποβοηθά Υπουργεία και άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου στην εκπόνηση μελετών
και επίβλεψη διαγωνιστικών και κατασκευαστικών διαδικασιών. Επιπλέον συμβάλλει με
τρόπο καθοριστικό στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και ιδίως
στην υλοποίηση της Επιχείρησης «Ελευθερία». Για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές
και προκειμένου να μειώσει το οικονομικό αποτύπωμά τους στον προϋπολογισμό του, το
Υπουργείο σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις όπως η αξιοποίηση δωρεών, η προμήθεια και
αναβάθμιση μέσων και εγκαταστάσεων με τη χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και
με τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ποιους αφορά
●

Ευρύτερη Κοινωνία

Ορόσημα
Αεροδιακομιδές - Αξιοποίηση Δωρεάς Ιδρύματος Σ. Νιάρχος.
Πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίηση της δωρεάς με την εκπαίδευση
πληρωμάτων.

3ο τρίμηνο 2021

Διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια μηχανημάτων έργου
και αναπτυσσόμενων γεφυρών στο πλαίσιο του «Σχεδίου
Ξενοκράτης» που αφορά στην αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών (ΕΣΠΑ 2014-2020).

4ο τρίμηνο 2021 και εντός
2022

Υποστήριξη της Επιχείρησης «Ελευθερία» με την οργάνωση, τη
λειτουργία και τη διασφάλιση του εφοδιασμού εμβολιαστικών
κέντρων μεγάλης κλίμακας.

Διαρκής Δράση
1ο τρίμηνο 2022
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Πυρόσβεση-Συμμετοχή εναέριων μέσων και διάθεση προσωπικού Διαρκής Δράση
και επίγειων μέσων σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης.
3ο τρίμηνο 2022
Συνδρομή Ενόπλων Δυνάμεων σε έργα αποκατάστασης φυσικών
καταστροφών.

Διαρκής Δράση
2ο τρίμηνο 2022

2. Δημιουργία ενιαίου φορέα σχεδιασμού και διαχείρισης των ευρωπαϊκών και
ερευνητικών πόρων στο τομέα της Άμυνας
Η ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας προϋποθέτει τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας. Η πορεία αυτή περνάει μέσα από την κινητοποίηση των παραγωγικών
δυνάμεων της χώρας και την προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων βασισμένων στις νέες
τεχνολογίες. Στην κατεύθυνση αυτή, έχει τεθεί σε λειτουργία το Συμβούλιο Αμυντικής
Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας. Παράλληλα, καίρια πρωτοβουλία αποτελεί η
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Σχεδιασμού και
Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Πόρων στο τομέα της Άμυνας. Στόχος του
Φορέα είναι η οργάνωση και η βέλτιστη εκμετάλλευση των διατιθέμενων πόρων από
ευρωπαϊκά προγράμματα συγχρηματοδότησης, ο συγκερασμός των επιχειρησιακών
απαιτήσεων και των διαθέσιμων λύσεων καθώς και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων
φορέων. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας από το στάδιο της έρευνας και της καινοτομίας έως την παραγωγή και τη
διασύνδεσή της με τη διεθνή αγορά.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ποιους αφορά
●

Ελληνικές εταιρίες κατασκευαστών αμυντικού υλικού

Ορόσημα
Τροποποίηση Νόμου για τη δημιουργία του νέου Φορέα από 4ο τρίμηνο 2021
πολιτική ηγεσία ΥΠΕΘΑ.
Έκδοση σχετικής ΚΥΑ.

4ο τρίμηνο 2021

Υλοποίηση

4ο τρίμηνο 2021

3. Αναβάθμιση επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων
Η προάσπιση της εθνικής ασφάλειας στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον αποτελεί μια
διαρκή πρόκληση που απαιτεί την ανάπτυξη μιας ολιστικής στρατηγικής στον τομέα της
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άμυνας. Υπό αυτό το πρίσμα οργανώνεται το πλαίσιο εφαρμογής νέας Στρατηγικής για την
Άμυνα και προωθούνται δράσεις στην κατεύθυνση της εξοπλιστικής επάρκειας αλλά και της
ανανέωσης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξέχουσα
θέση κατέχει η έκδοση της νέας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας που αποτελεί κείμενο έκφρασης
της εθνικής αμυντικής πολιτικής. Ταυτόχρονα ενισχύονται σημαντικά οι επιχειρησιακές
δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα την προμήθεια
μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων Rafale καθώς και την εκπεφρασμένη πρόθεση
υλοποίησης του προγράμματος απόκτησης νέων φρεγατών. Επιπρόσθετα, μέσω σταδιακών
προσλήψεων επιδιώκεται η βελτίωση της στελέχωσης με επαγγελματικό προσωπικό
υψηλής εξειδίκευσης. Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης των 1.600
Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και των τριών κλάδων και προκηρύχθηκαν 1.000 θέσεις
Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), ενώ προγραμματίζεται συνολικά η πρόσληψη
15.000 ανδρών και γυναικών σε ορίζοντα πενταετίας. Παράλληλα, σχεδιάζεται η υλοποίηση
μιας σειράς προγραμμάτων υποστήριξης, βελτίωσης, αντικατάστασης και πρόσκτησης νέου
αμυντικού εξοπλισμού και για τους 3 κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξασφαλίζεται έτσι
ένας σημαντικός πολλαπλασιαστής ισχύος στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες
καλούνται να επιχειρήσουν σε ένα πολυσύνθετο και πολυδιάστατο περιβάλλον.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ποιους αφορά
●
●

Ευρύτερη Κοινωνία
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ορόσημα
Επιλογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των 1600 4ο τρίμηνο 2021
Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) Οπλίτες
Επιλογή αναδόχου του προγράμματος απόκτησης νέων
φρεγατών για το Πολεμικό Ναυτικό.

4ο τρίμηνο 2021

Συμβασιοποίηση του προγράμματος απόκτησης νέων
φρεγατών για το Πολεμικό Ναυτικό.

1ο τρίμηνο 2022

Άφιξη πρώτων 6 μαχητικών Rafale στην Ελλάδα και
επιχειρησιακή αξιοποίησή τους

1ο τρίμηνο 2022

4. Μείωση του λειτουργικού κόστους των υποδομών των Ενόπλων Δυνάμεων
Η τεράστια έκταση και ποικιλομορφία των υποδομών των Ενόπλων Δυνάμεων
(αεροδρόμια, στρατόπεδα, ναύσταθμοι, νοσοκομεία, εργοστάσια, κτήρια διοίκησης και
ενδιαίτησης) καθιστούν το ΥΠΕΘΑ έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων στο
δημόσιο τομέα. Μεταρρυθμιστικός στόχος αποτελεί η μείωση της προκαλούμενης δαπάνης
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μέσω της εκμετάλλευσης των διατιθέμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενεργειακή
αναβάθμισή τους, εστιάζοντας αρχικά στα πλέον ενεργοβόρα κτήρια. Στο πεδίο αυτό
προωθούνται ενεργειακές αναβαθμίσεις μεγάλων κτηρίων όπως νοσοκομεία, επιτελεία και
σχολές, με πόρους προερχόμενους από το Συγχρηματοδοτούμενο ΠΕΠ 2014-2020. Στο ίδιο
πλαίσιο θα υλοποιηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση της 115 Πτέρυγας Μάχης της Αεροπορίας
με τη μετατροπή της σε Μονάδα Εκπομπής Μηδενικών Ρύπων με ιδιωτική δωρεά.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ποιους αφορά
●
●

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Ευρύτερη Κοινωνία

Ορόσημα
Ενεργοποίηση σύμβασης του έργου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση της 3ο τρίμηνο 2021
115 Πτέρυγας Μάχης της Αεροπορίας με τη μετατροπή της σε Μονάδα
Εκπομπής Μηδενικών Ρύπων με ιδιωτική δωρεά (θα προηγηθεί η
έκδοση ΠΟΛ για την απαλλαγή από ΦΠΑ του Αναδόχου).
Υπογραφή Συμβάσεων για τις Ενεργειακές αναβαθμίσεις μεγάλων Διαρκής Δράση
κτηρίων (νοσοκομεία, επιτελεία και Σχολές) –Συγχρηματοδοτούμενο ο
4 τρίμηνο 2021
ΠΕΠ 2014-2020.
Ενεργειακή Αναβάθμιση 404 ΓΣΝ και Κτιρίου 1ης Στρατιάς

2ο τρίμηνο 2022

Ενεργειακή Αναβάθμιση 424 ΓΣΝΕ

3ο τρίμηνο 2022

Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικήσεως του Στρατηγείου Δ' ΣΣ (κτίρια Α, Β, 4ο τρίμηνο 2022
Γ), της IV ΤΑΞΥΠ, του Στρατηγείου της XVI M/K ΜΠ και του Στρατηγείου
της XII M/K ΜΠ Έβρου Δεκ 22

5. Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορέων του ΥΠΕΘΑ και μείωση της γραφειοκρατίας
Οι Ένοπλες Δυνάμεις βελτιστοποιούν τη λειτουργία τους μέσω της ενίσχυσης της ψηφιακής
τους δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, σχεδιάζονται και υλοποιούνται
εμβληματικά έργα τα οποία μεταβάλλουν τόσο τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του
Υπουργείου όσο της διεπαφής του με τον πολίτη αλλά και τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
Λαμβάνονται πρωτοβουλίες μείωσης της εσωτερικής γραφειοκρατίας, με την
πραγματοποίηση μελετών που ολοκληρώθηκαν και τίθενται πλέον σε εφαρμογή. Σε κάθε
επιχειρησιακό επίπεδο εγκαθίστανται σύγχρονα συστήματα που εξασφαλίζουν ασφαλή ροή
στην πληροφορία, όπως το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ
σχεδιάστηκαν και εκτελούνται στοχευόμενα έργα για την επίτευξη άμεσης διάθεσης
υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως η δημιουργία της ψηφιακής υποδομής της Εθνικής
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Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιείται η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και
της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών παροχής
υπηρεσιών και προϊόντων σε πολίτες και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ποιους αφορά
●
●
●

Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Ευρύτερη Κοινωνία

Ορόσημα
Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της 4ο τρίμηνο 2022
Κοινωνίας της Πληροφορίας για την ψηφιοποίηση διαδικασιών παροχής
υπηρεσιών και προϊόντων σε πολίτες και στελέχη ενόπλων δυνάμεων
(διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΜΥ, Γεωγραφικής Υπηρεσίας
Στρατού και Δημιουργία του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Υγείας των ΕΔ).

6. Θητεία με προστιθέμενη αξία για το κράτος και τον πολίτη
Σκοπός της προωθούμενης μεταρρύθμισης είναι η επαναξιολόγηση της στρατιωτικής
θητείας και της εκπαίδευσης, ώστε οι στρατεύσιμοι να αποκτούν δωρεάν πιστοποιημένες
δεξιότητες και να βελτιώνεται η πρόσβαση των υπηρετούντων στην αγορά εργασίας. Για
την απόκτηση επαγγελματικών εφοδίων έχει δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο που
επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) εντός των
στρατιωτικών δομών και δρομολογείται η ίδρυση και η λειτουργία των ΚΔΒΜ από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα συγκεκριμένα ΚΔΒΜ θα παρέχουν εκπαίδευση και
πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ εξετάζεται και η παροχή πιστοποίησης
γλωσσομάθειας. Στη κατεύθυνση αυτή, προωθείται η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης
ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ποιους αφορά
●

Στρατεύσιμους
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Ορόσημα
Έκδοση ΚΥΑ για την Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) από το ο
1 τρίμηνο 2022
ΥΠΕΘΑ, (10 Κέντρα Στρατού Ξηράς και 2 Αεροπορίας, 1 Ναυτικού).
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
για την παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίηση ψηφιακών και άλλων
δεξιοτήτων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών μέσω τηλεκπαίδευσης.

4ο τρίμηνο 2021

Λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) από το ΥΠΕΘΑ, (10 ο
2 τρίμηνο 2022
Κέντρα Στρατού Ξηράς και 2 Αεροπορίας, 1 Ναυτικού).
Παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίηση ψηφιακών και άλλων
δεξιοτήτων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς και εκμάθηση και
πιστοποίηση ξένων γλωσσών.

2ο τρίμηνο 2022
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Νέα Προγράμματα Σπουδών και ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης
Η εν λόγω μεταρρυθμιστική δράση του Υπουργείου Παιδείας αφορά στην εκπόνηση 453
νέων προγραμμάτων σπουδών στην σχολική εκπαίδευση, με έμφαση σε καινοτόμες
μεθόδους διδασκαλίας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης,
έναντι της μετάδοσης στείρας γνώσης. Στη βάση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών,
προγραμματίζεται έκδοση νέων διδακτικών βιβλίων, μια διαδικασία που αναμένεται να
ολοκληρωθεί σε βάθος διετίας. Την μεταρρύθμιση συμπληρώνει η κατάργηση του
μονοπωλίου του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου και η αντικατάστασή του με την
εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου και των πολλαπλών ψηφιακών πηγών. Σε επίπεδο
πιλοτικών προγραμμάτων, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εφαρμογής των Αγγλικών
στο Νηπιαγωγείο και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, προχωρούμε σε καθολική εφαρμογή
στη σχολική χρονιά 2021-22 και κύκλοι επιμορφώσεων εκπαιδευτικών που θα τα διδάξουν.
Οικοδομώντας στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης και με στόχο την αξιοποίηση του
ψηφιακού άλματος που συντελέστηκε κατά την διάρκεια της πανδημίας, το Υπουργείο
Παιδείας, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, στοχεύει επίσης στην αναβάθμιση
υποδομών και εξοπλισμού και στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, που θα
λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο συνολικό εγχείρημα βελτίωσης του εκπαιδευτικού
έργου. Καθώς από την εμπειρία του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν πρέπει να υπάρχουν
αποκλεισμοί, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» έχει ήδη εξασφαλίσει την αγορά
τεχνολογικού εξοπλισμού μέσω συστήματος επιταγών για πάνω από 461.748 μαθητές,
καταρτιζόμενους και φοιτητές βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙΕΠ

Ποιους αφορά
●

Μαθητές και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (γενικής και
επαγγελματικής) εκπαίδευσης

Ορόσημα
Ολοκλήρωση και ψηφιοποίηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών
Γενικής Εκπαίδευσης (123)

Σεπτέμβριος 2021

Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (330)

Δεκέμβριος 2021

Έναρξη πιλοτικής εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών Σχολ. έτος 2021-22
σχολ. έτος 2021-22 στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
Εργαστήρια δεξιοτήτων: έναρξη καθολικής εφαρμογής σχολ. έτος Σχολ. έτος 2021-22
2021-22
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Αγγλικά στο νηπιαγωγείο: έναρξη καθολικής εφαρμογής

Σχολ. έτος 2021-22

2. Αξιολόγηση σχολικών μονάδων και του έργου τους - Αξιολόγηση διδασκόντων
Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας,
βασισμένη στο τρίπτυχο «Προγραμματισμός - Αυτοαξιολόγηση - Εξωτερική Αξιολόγηση»,
θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4692/2020και η καθολική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί αυτό το
σχολικό έτος 2021-22 (ήδη έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση). Ωστόσο, για την
διαμόρφωση ενός ισχυρού μηχανισμού ανατροφοδότησης και διαρκούς βελτίωσης της
ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση και η αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών και των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Υλοποιώντας την φιλοσοφία αυτή και κεντρικές κυβερνητικές δεσμεύσεις, ο ν. 4823/2021
«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» θεσπίζει
νέο μηχανισμό αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των στελεχών, με στόχο την
επιβράβευσή τους και τη βελτίωσή τους μέσω επιμορφώσεων.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙΕΠ, ΑΔΙΠΠΔΕ, δομές και στελέχη
εκπαίδευσης, σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων

Ποιους αφορά
●

Το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας επωφελείται από την λειτουργία ενός
αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας

Ορόσημα
Αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Έκδοση ΚΥΑ με ΥΨΔ για την
λειτουργία της πλατφόρμας αξιολόγησης
Ολοκλήρωση των σταδίων αξιολόγησης
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: ν/σ αξιολόγησης εκπαιδευτικών,
αυτονομίας σχολικής μονάδας, δομών και στελεχών εκπαίδευσης

Σεπτέμβριος 2021.

έως Αύγουστο 2022
Ιούλιος 2021
(ν. 4823/2021)

3. Ενίσχυση Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων
Με τον ν. 4692/2020, ο διαχρονικά αποδεκτός από την ελληνική κοινωνία θεσμός των
Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων ενισχύεται και επεκτείνεται, προκειμένου να
συμβάλει στην καλλιέργεια και διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών
σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Από το Σεπτέμβριο 2020, όπου λειτουργούσαν 62
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, επιπλέον 50 επιλέχθηκαν και προστέθηκαν στο δίκτυο
των Πρότυπων/Πειραματικών Σχολείων. Το δίκτυο των 112 πλέον Πρότυπων και
Πειραματικών Σχολείων, που καλύπτουν το σύνολο της Επικράτειας (Πειραματικά θα
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υπάρχουν και στις 13 περιφέρειες της χώρας και Πρότυπα στις 10 από τις 13), παρέχουν την
δυνατότητα σε μαθητές όλης της χώρας να συμμετάσχουν στην εφαρμογή νέων
προγραμμάτων σπουδών, καινοτόμων διδακτικών εργαλείων, μεθόδων διδασκαλίας και
λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ποιους αφορά
●

Μαθητές και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ορόσημα
Κλήρωση και εξετάσεις μαθητών
Λειτουργία νέων και
Πειραματικών Σχολείων

ενίσχυση

(εντός Ιουνίου 2021)
παλαιών

Πρότυπων

και Σχολ. έτος 2021-22

4. Υλοποίηση πλαισίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
Με τον ν. 4763/2020, η Ελλάδα απόκτησε νέο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, που φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της
οικονομίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων, παρέχοντάς τους
εναλλακτικές επιλογές συνεχούς εξέλιξης, χωρίς φραγμούς και στεγανά. Τα βασικά θεμέλια
του συστήματος διακυβέρνησηςέχουν τεθεί μέσα από τη σύσταση κεντρικού και
περιφερειακών συμβουλίων στα οποία οι κοινωνικοί εταίροι και οι συναρμόδιοι φορείς
διαγιγνώσκουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και διαμορφώνουν αναλόγως τις
ειδικότητες.Το έτος 2021-22 θα ξεκινήσει με την λειτουργία νέων δομών, αρχής γενομένης
με τα 6 νέα πρότυπα ΕΠΑΛ, τα 5 Πειραματικά και τα 5 Θεματικά ΙΕΚ. Η λειτουργία των
δομών της ΕΕΚ, σε επίπεδο υποδομών, προμήθειας εξοπλισμού, ανάπτυξης προγραμμάτων
σπουδών και καταρτίσεων, θα υποστηριχθεί με την βοήθεια ενωσιακών πόρων που
ξεπερνούν τα 400 εκ ευρώ. Ακόμη, συνεχίζεται και δρομολογείται η επικαιροποίηση και
ανάπτυξη νέων οδηγών κατάρτισης και επαγγελματικών περιγραμμάτων σε καινοτόμους
τομείς της οικονομίας, η ενίσχυση της μαθητείας, η θεσμοθέτηση της αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης, και η ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της εκπαιδευτικής και
επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων, με σκοπό την βελτίωση της προσαρμοστικότητας
του συστήματος. Από μια ολιστική μεταρρύθμιση του τομέα δεν θα μπορούσε να
απουσιάζει η ψηφιοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας
που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλης της ΕΕΚ.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δομές ΕΕΚ, ΕΟΠΠΕΠ
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Ποιους αφορά
●

Μαθητές, καταρτιζόμενοι, μαθητευόμενοι, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ΕΕΚ

Ορόσημα
ΚΥΑ Ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑΛ

Ιούνιος 2021

Αποφάσεις ίδρυσης ή μετατροπής Πειραματικών / Θεματικών ΙΕΚ

Αύγουστος 2021

Κανονισμός λειτουργίας μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας

Σεπτέμβριος 2021

ΚΥΑ για το Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας

Σεπτέμβριος 2021

5. Σύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και με ενίσχυση του τεχνολογικού
τομέα στην ανώτατη εκπαίδευση
Στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση με την κοινωνία και την αγορά
εργασίας, το επερχόμενο νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση θαφέρει
αλλαγές ως προς τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών με έμφαση στην
διεπιστημονικότητα και αναβάθμιση του θεσμού της πρακτικής άσκησης. Στόχος μας,
πανεπιστήμια πιο αυτόνομα, με πιο συλλογική και εξωστρεφή διοίκηση, με ενισχυμένη
διαφάνεια και αξιοκρατία. Ακόμη, περιλαμβάνονται πολιτικές για την ενίσχυση της
καινοτομίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των
ΑΕΙ, κίνητρα για την ίδρυση Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και διευκολύνσεις για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας.
Απέναντι σε σειρά διαχρονικών προκλήσεων στο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης (ενδεικτικά:
χαμηλό ποσοστό απασχολησιμότητας, αναντιστοιχία δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
προτείνει επίσης την «Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό
των Πανεπιστημίων», με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται
πρόγραμμα στήριξης/χρηματοδότησης Συμπράξεων Ερευνητικής Αριστείας (Clusters of
Research Excellence), χρηματοδότηση επιλεγμένων ΑΕΙ για την αναβάθμιση και βελτίωση
ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών, υποστήριξη προγραμμάτων βιομηχανικών
διδακτορικών και μεμονωμένων ερευνητών και κοινοπραξιών ερευνητών για την
υλοποίηση ερευνητικών έργων, καθώς επίσης προβλέπεται συμπληρωματικός κύκλος
σπουδών παιδαγωγικής κατάρτισης για αποφοίτους που σκοπεύουν να εργαστούν ως
εκπαιδευτικοί. Στην κατεύθυνση αυτή εδραιώνονται πλέον τα Γραφεία Διασύνδεσης με την
αγορά εργασίας, η στελέχωση και ενίσχυση των δομών που υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή
καινοτομία και την επιχειρηματική εκπαίδευση, τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας των
ΑΕΙ και συστηματοποιείται η διαδικασία σύνδεσης με την αγορά μέσω του νομοσχεδίου για
την ίδρυση Τεχνοβλαστών. Επιπροσθέτως, προωθείται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των
Πανεπιστημίων με την αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχουσών υπηρεσιών και
ψηφιακών συστημάτων και τη δημιουργία νέων.
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Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΘΑΑΕ, ΕΛΙΔΕΚ, ΑΕΙ

Ποιους αφορά
●

Πανεπιστήμια, φοιτητές και προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης

Ορόσημα
Νόμος – Πλαίσιο ΑΕΙ

1ο τρίμηνο 2022

Διατάξεις ΥΠΑΙΘ για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών Βλ. ΥΠΑΝΕΠ,
τεχνοβλαστών στο ν/σ ΥΠΑΝΕΠ
μεταρρύθμιση αριθμ. 5
Ολοκλήρωση μελέτης του οικοσυστήματος καινοτομίας της Ιούλιος 2021
ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την ΕΕ καιτον
Παρουσίαση Φθινόπωρο
ΟΟΣΑ και συμμετοχή των ελληνικών ΑΕΙ– μελέτη HEInnovate
2021
Ορισμός ΕΘΑΑΕ και ΕΛΙΔΕΚ ως ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης 4ο τρίμηνο 2021
για την υλοποίηση των διαγωνισμών RRP

6. Ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ
Το σύνολο των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων στον τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης στοχεύουν σε ιδρύματα αυτοδιοικούμενα, ανταγωνιστικά, σε κοινό
βηματισμό με την αγορά εργασίας. Ενδεικτικά, ο ν. 4653/2020 εισήγαγε μεγαλύτερη
ευελιξία στην λειτουργία των ΕΛΚΕ, και σύνδεση της χρηματοδότησης με την αξιολόγηση
και την επίτευξη των στόχων των Ιδρυμάτων, καθώς επίσης ο ν. 4777/21 αποσκοπεί στην
βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και δρομολόγησε αυξημένο-αποφασιστικό ρόλο
των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών. Εντός του 2022 προγραμματίζεται εισαγωγή νέου
νόμου πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση και πλήθος μεταρρυθμιστικών ενεργειών που
μεταξύ άλλων θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αυτονομίας και ευελιξίας των Ιδρυμάτων.
Συγκεκριμένα, αναμένεται ολοκλήρωση θεσμικών αλλαγών για την αποτελεσματικότερη
και πιο εξωστρεφή διοίκηση των ΑΕΙ, με εχέγγυα λογοδοσίας και διαφάνειας των οργάνων
διοίκησής τους με τη σύσταση Συμβουλίων σε κάθε Ίδρυμα ως θεσμικού αντίβαρου της
αυξημένης αυτονομίας. Στην ίδια κατεύθυνση, ενισχύονται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των
Ιδρυμάτων, τα Κέντρα Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης, αναβαθμίζεται ο
ρόλος των ΜΟΔΙΠ, και προωθείται η σύσταση ΝΠΙΔ για τη διαχείριση των πόρων και την
αξιοποίηση της περιουσίας του κάθε Ιδρύματος. Μετά την οριστικοποίηση του θεσμικού
πλαισίου, θα προωθηθούν οι νέοι οργανισμοί των ΑΕΙ και θα συνταχθούν οι
προβλεπόμενες κανονιστικές αποφάσεις για όλα τα θέματα εσωτερικής οργάνωσης,
διοίκησης και λειτουργίας, ακαδημαϊκά και οικονομικά.

51

Προεδρία της Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΘΑΑΕ, ΑΕΙ

Ποιους αφορά
●

Πανεπιστήμια, φοιτητές και προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης

Ορόσημα
Νόμος – Πλαίσιο ΑΕΙ

1ο τρίμηνο 2022

7. Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση ΑΕΙ
Με βασικό θεσμικό εργαλείο το ν. 4692/2020 που προβλέπει απλοποιημένη διαδικασία για
την ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών καταργώντας αγκυλώσεις
προηγούμενων ετών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει να υποστηρίζει
τις δράσεις εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων. Τον Σεπτέμβριο του 2020
ξεκίνησε την λειτουργία του το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ιστορία,
Αρχαιολογία και λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας στο ΕΚΠΑ, ενώ το ΑΠΘ ανέπτυξε
προσφάτως αγγλόγλωσσο πρόγραμμα στην Ιατρική, προσελκύοντας ενδιαφέρον
υποψηφίων από 20 χώρες. Ενθαρρύνεται επίσης η συμμετοχή ελληνικών ΑΕΙ σε ευρωπαϊκά
προγράμματα και πρωτοβουλίες (επτά ελληνικά ΑΕΙ συμμετέχουν στο πρόγραμμα
«Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»), ενώτο ΥΠΑΙΘ επενδύει στην ανάπτυξη και άλλων
προγραμμάτων συνεργασίας που θα διευκολύνουν την καλλιέργεια επιμέρους συνεργειών
μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ (ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας, Κίνας, κ.α.) και αναπτύσσει
συνεργασίες με διακεκριμένους φορείς (OrangeGrove).
Στην προβολή, αναγνωρισιμότητα και διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΑΕΙ
αναμένεται να συμβάλει και το νέο ν/σ των ΑΕΙ με διατάξεις για την αναμόρφωση του
συστήματος αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού, που φιλοδοξεί να αναστρέψει το κύμα
φυγής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό και του χαμηλού αριθμού
αλλοδαπών επιστημόνων/φοιτητών που εργάζονται/φοιτούν στην Ελλάδα. Επιπλέον η
δράση Visiting Professorships, που αναφέρεται στη χρηματοδότηση διακεκριμένου
ακαδημαϊκού προσωπικού ξένων πανεπιστημίων ή ερευνητικών ιδρυμάτων για να
ενταχθούν σε ελληνικά πανεπιστήμια, αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση της
κινητικότητας από και προς Ιδρύματα της αλλοδαπής. Τέλος, λειτουργεί η πλατφόρμα
πληροφόρησης StudyinGreece, η οποία αποτελεί τον επίσημο φορέα προώθησης της
διεθνοποίησης και εξωστρέφειας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΔΟΑΤΑΠ, ΑΕΙ
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Ποιους αφορά
●

Πανεπιστήμια, φοιτητές και προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης

Ορόσημα
Νόμος – Πλαίσιο ΑΕΙ (ΔΟΑΤΑΠ)

1ο τρίμηνο 2022

Ορισμός ΕΘΑΕΕ και ΕΛΙΔΕΚ ως ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης
για την υλοποίηση των διαγωνισμών RRP

4ο τρίμηνο 2021

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1. Επιτάχυνση Απονομής Συντάξεων
Τους τελευταίους μήνες ελήφθησαν έξι σημαντικά μέτρα με στόχο την επιτάχυνση της
απονομής των συνταξεων: α) εθνικές συντάξεις με τα αναδρομικά τους, β) απλοποίηση της
διαδικασίας έκδοσης συντάξεων με το ν. 4798/2021, γ) χρήση υπηρεσιών από
πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές, δ) πρόσληψη με σύμβαση έργου 100 νέων
οικονομολόγων, ε) εγκατάσταση 2000 νέων Η/Υ και στ) συγκρότηση μιας δύναμης κρούσης
για την ταχεία απονομή των συντάξεων και έμφαση στη γρηγορότερη έκδοση συντάξεων
διαδοχικής ασφάλισης. Σε λίγους μήνες θα φτάσουμε στην έκδοση 30.000 νέων συντάξεων
το μήνα από 10.000 που ήταν το καλοκαίρι του 2019.
Φορέας υλοποίησης:
●

ΥΠΕΚΥΠ, e-ΕΦΚΑ

Ποιους αφορά
●

Χιλιάδες ασφαλισμένους που αναμένουν την έκδοση της σύνταξής τους

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός e- ΕΦΚΑ
Η δημιουργία του e-ΕΦΚΑ οδηγεί σε μια απλοποιημένη και ταυτόχρονα φιλική παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες μέσω της καλύτερης αξιοποίησης νέων τεχνολογιών. Η
μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη διεύρυνση της νέας, πλήρως αυτοματοποιημένης,
διαδικασίας απονομής κύριας σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής
ιστορίας πριν το 2002 και καταχώριση των δεδομένων του χρόνου ασφάλισης στη βάση
δεδομένων του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», με αρχικό ορόσημο την επιλογή του αναδόχου για τη
διοικητική και νομοθετική κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Επιπλέον, θα
προχωρήσει η αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας του νέου e-ΕΦΚΑ με τη μορφή
μακροχρόνιων μισθώσεων εκμετάλλευσης. Επιπλέον, θα προχωρήσει η δημιουργία του
νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, η ένταξη του e-ΕΦΚΑ στο νέο Δίκτυο
«Σύζευξις ΙΙ» και η διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.
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Τέλος, η αξιολόγηση και ο εξορθολογισμός διοικητικών διαδικασιών θα οδηγήσει στην
αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών, στον ανασχεδιασμό και την απλούστευση
διοικητικών διαδικασιών στην ένταξη τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς και
στην ψηφιοποίηση αυτών.
Φορέας υλοποίησης:
●

ΥΠΕΚΥΠ, e-ΕΦΚΑ

Ποιους αφορά
●

Το σύνολο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων καθώς και των επιχειρήσεων της
χώρας

3. Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Στα πλαίσια της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών έχει τεθεί ήδη σε πιλοτική
λειτουργία το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων
φορέων το οποίο θα κειτουργήσει πλήρως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι νέες
ψηφιακές υπηρεσίες myEFKAlive και OPEKAlive θα δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να
εξυπηρετηθεί για μια σειρά πιστοποιητικών και συναλλαγών μέσω τηλεδιάσκεψης.
Φορέας υλοποίησης:
●

ΥΠΕΚΥΠ, e-ΕΦΚΑ

Ποιους αφορά
●

Το σύνολο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων καθώς και των επιχειρήσεων της
χώρας

Ορόσημα
Επιλογή αναδόχου για την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής
ιστορίας πριν το 2022

3ο τρίμηνο 2021

Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο της κωδικοποίησης της
ασφαλιστικής νομοθεσίας

4ο τρίμηνο 2021

Ολοκλήρωση έργου κωδικοποίησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας 4ο τρίμηνο 2022
και υποβολή παραδοτέου
Ολοκλήρωση λειτουργίας νέων τοπικών διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ

1ο τρίμηνο 2022
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4. Θέσπιση και εφαρμογή νέου, κεφαλαιοποιητικού συστήματος για την Επικουρική
Ασφάλιση των Νέων
Με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση (νόμος 4826/2021) επιχειρείται η πλήρης
αναμόρφωση της αρχιτεκτονικής του συστήματος επικουρικής ασφάλισης ως προς το
οικονομικό σύστημα λειτουργίας της, το οποίο μετατρέπεται από διανεμητικό σε
κεφαλαιοποιητικό. Το νέο δημόσιο ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης κεφαλαιοποιητικού
χαρακτήρα (ΤΕΚΑ), θα διοικείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες που θα επιλέγονται
με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια και ανοιχτές διαδικασίες επιλογής.
Με την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού οικονομικού συστήματος λειτουργίας, το δημόσιο
ασφαλιστικό σύστημα ενισχύεται με στοιχεία που το καθιστούν λιγότερο ευάλωτο στις
δημογραφικές πιέσεις, εξαιτίας των οποίων ολοένα μικρότερος αριθμός εργαζομένων
χρηματοδοτεί μέσω των ασφαλιστικών εισφορών του την καταβολή των συντάξεων ολοένα
περισσότερων συνταξιούχων. Παράλληλα δημιουργούνται οι αναγκαίες αλλά και
κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επιτευχθεί ως πρόσθετη συνέπεια η βελτίωση των
προοπτικών ανάπτυξης της οικονομίας. Στο νέο σύστημα υπάγονται υποχρεωτικά οι
νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1.1.2022 και προαιρετικά οι νέοι έως 35 ετών,
που είναι ήδη ενταγμένοι στην αγορά εργασίας. Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης
δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τους σημερινούς συνταξιούχους ή τις
καταβαλλόμενες σε αυτούς συντάξεις, κύριες ή επικουρικές.
Για κάθε ασφαλισμένο θα δημιουργηθεί ένας ατομικός λογαριασμός, στον οποίο θα
σωρεύονται οι ασφαλιστικές του εισφορές, οι οποίες στη συνέχεια θα επενδύονται με βάση
προκαθορισμένους, αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες είτε από διαχειριστή επενδύσεων
που θα επιλέγεται από το Ταμείο και θα παρέχει επαρκή εχέγγυα για την προάσπιση του
βέλτιστου συμφέροντος των ασφαλισμένων είτε και από το ίδιο το Ταμείο, όταν καταστεί
πλήρως λειτουργικό. Το σωρευμένο κεφάλαιο στον ατομικό λογαριασμό, που αποτελείται
από τις εισφορές και τις αποδόσεις από τις επενδύσεις τους, αποτελεί τη βάση
υπολογισμού της παροχής για κάθε ασφαλισμένο και χρηματοδοτεί, ουσιαστικά, το
εισόδημα του μελλοντικού συνταξιοδοτικού του βίου.
Για τη διασφάλιση του εισοδήματος αυτού, η προτεινόμενη πολιτική περιλαμβάνει κρατική
εγγύηση, η οποία συνίσταται στο ότι η παροχή κάθε ασφαλισμένου θα υπολογίζεται
τουλάχιστον με βάση την πραγματική αξία των εισφορών που έχουν καταβληθεί στον
ατομικό του λογαριασμό καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Ουσιαστικά αυτό
σημαίνει, ότι οι ασφαλισμένοι είναι προστατευμένοι από ακραίες διακυμάνσεις των
αγορών, καθώς το Κράτος εγγυάται μη αρνητικές αποδόσεις.
Με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση επιδιώκεται η μείωση του δημογραφικού κίνδυνου, η
εξασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων, η τόνωση της αποταμίευσης, η
μετατροπή του ασφαλιστικού συστήματος σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας μέσω της
δημιουργίας μεγάλου όγκου εγχώριων θεσμικών επενδυτικών κεφαλαίων και η
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νέων ασφαλισμένων στο δημόσιο συνταξιοδοτικό
σύστημα με την παροχή ισχυρών κινήτρων για νόμιμη εργασία.
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Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΤΕΚΑ

Ποιους αφορά
●

Νεοεισερχόμενουςστην αγορά εργασίας από 1/1/2022 και, εθελοντικά, μισθωτούς
και αυτοαπασχολούμενους έως 35 ετών

Ορόσημα
Ψήφιση νόμου για την καθιέρωση της νέας επικουρικής
ασφάλισης & τη σύσταση νέου δημόσιου ταμείου

3ο τρίμηνο 2021

Σημαντική πρόοδος όσον αφορά την έκδοση των απαιτούμενων
2ο τρίμηνο 2022
εφαρμοστικών κανονιστικών πράξεων και στελέχωση και
διαμόρφωση του δικτύου υποδομών και το αρχικό πληροφοριακό
σύστημα του νέου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Συγκρότηση, στελέχωση και λειτουργία Ταμείου (ΤΕΚΑ)

3ο τρίμηνο 2022

5. Διαρθρωτικές Αλλαγές Συστήματος Παροχών & Συντάξεων
Βασική μέριμνα του Υπουργείου είναι η ολοκλήρωση της ενιαιοποίησης των κανόνων που
διέπουν την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, έτσι ώστε να υπάρχουν πράγματι ενιαίοι
απλοί και δίκαιοι κανόνες και να ελαχιστοποιείται η ταλαιπωρία του πολίτη. Ταυτόχρονα,
πρέπει να εκσυγχρονιστεί συνολικά το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο: να εναρμονιστεί σε
σχέση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες που διέπουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης,
αλλά και σε οργανωτικό επίπεδο να υπάρχουν οι διαδικασίες και τα όργανα που θα
εξασφαλίζουν διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται
τρεις δράσεις:
α)Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ: προγραμματίζεται να
προωθηθεί ανά κεφάλαιο και είδος παροχών. Εντός του 2021, έχει προχωρήσει σημαντικά
τις εργασίες της η Ομάδα του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών σε Χρήμα, ενώ η έκδοση του
προβλεπόμενου ΠΔ σχεδιάζεται να λάβει χώρα εντός του Q1/2022. Ως προς τις συντάξεις
και παροχές αναπηρίας, τον 06/2021 εκκίνησε τις εργασίες της σχετική Ομάδα, με τη
συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στο χώρο της αναπηρίας (ΕΣΑμεΑ), με τη νομοθέτηση των
κανόνων να αναμένεται εντός του Q2/2022. Για τα λοιπά θέματα του Ενιαίου Κανονισμού
θα γίνει εκκίνηση από το Q3/2022, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Q3/2023.
β) Αναμόρφωση των Επαγγελματικών Ταμείων: το εθνικό πλαίσιο του ν. 3029/2002
χρειάζεται καίριες τομές και μια εν γένει αναμόρφωση, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις
νέες ρυθμιστικές και εποπτικές τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Υπουργείο διασφάλισε
την παροχή τεχνικής βοήθειας από την DGREFORM, με πάροχο την EIOPA. Το έργο ξεκίνησε
τον 06/2021, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Q2/2022. Κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και
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μετά το πέρας αυτού, θα μελετηθούν οι προτάσεις και να αναπτυχθεί δέσμη θεσμικών
παρεμβάσεων προς ψήφιση, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το Q4/2022. Σε αυτή τη
φάση θα εξεταστούν και τα περιθώρια φορολογικής εναρμόνισης παροχών των ΙΕΣΠ-ΤΕΑ
και των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών.
Τέλος, η ψήφιση των νομοθετημάτων εξετάζεται να γίνει και σε στάδια, αρχής γενομένης
από το Q3/2022 και μέχρι το Q1/2023
γ)Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Συντάξεων: η Αρχήθα εποπτεύει όλους τους πυλώνες
κοινωνικής ασφάλισης, με σύγχρονα και επαγγελματικά μέσα. Με αυτό τον τρόπο, η
εποπτεία θα συγκεντρωθεί σε έναν ενιαίο Φορέα και θα σταματήσει ο κατακερματισμός
των αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών αρχών.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, e-ΕΦΚΑ, ΕΑΑ, ΕΚ

Ποιους αφορά
Κράτος, Εργαζόμενοι, εργοδότες, συνταξιούχοι
Ορόσημα
Ολοκλήρωση ενιαίου κανονισμού παροχών σε χρήμα

1ο τρίμηνο 2022

Ολοκλήρωση ενιαίου κανονισμού παροχών για την αναπηρία

2ο τρίμηνο 2022

Ολοκλήρωση του έργου της τεχνικής βοήθειας για την
επαγγελματική ασφάλιση

2ο τρίμηνο 2022

Νομοθέτηση θεσμικών παρεμβάσεων στην επαγγελματική
ασφάλιση

1ο τρίμηνο 2023

Νομοθέτηση θεσμικού πλαισίου Ενιαίας Αρχής Συντάξεων

3ο τρίμηνο 2022

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
6. Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας (Ψηφιακή
Κάρτα Εργασίας, νέα Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας κ.α)
Πολύ σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης και υπο-δηλωμένης εργασίας
συνιστά ο νέος νόμος για την προστασία της εργασίας (ν. 4808/2021) που μετατρέπει το
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή, θεσμοθετεί την ψηφιακή κάρτα
εργασίας σε διασύνδεση με το αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, και
προβλέπει την πλήρη εφαρμογή και υλοποίησης αναφορικά με το «Λευκό Μητρώο
Συνεπών Επιχειρήσεων - ΠΕΡΣΕΑΣ» και το «Μητρώο Παραβατών για την Αδήλωτη
Εργασία». Προκειμένου να ολοκληρωθεί η δράση, είναι ζωτικής σημασίας η διαρθρωτική
αναμόρφωση των συστημάτων παρακολούθησης της αγοράς εργασίας, ενσωματώνοντας
τις σχετικές τεχνολογίες σε σχέση με όλους τους τύπους απασχόλησης και τις νέες μορφές
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εργασίας που αναδύονται μετά την πανδημία. Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί χάρη στη
διασύνδεση των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων (ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ και Νέο ΣΕΠΕ)
στο πλαίσιο ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος (ΑΡΙΑΔΝΗ), στη λειτουργία του
οποίου θα ενταχθούν ως κρίσιμα συστατικά η ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας
(ψηφιακή κάρτα εργασίας) και το αναβαθμισμένο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
επιθεώρησης εργασίας (σύστημα ανάλυσης κινδύνου για στοχευμένες επιθεωρήσεις).
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΥΨΔ

Ποιους αφορά
●

Εργαζόμενοι, Νέο ΣΕΠΕ

Ορόσημα
Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) 3ο τρίμηνο 2021
- Πρόσβαση όλων των εργαζομένων σε όλες τις πληροφορίες που
καταχωρίζονται στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
Αναβάθμιση και υλοποίηση του συστήματος ανάλυσης κινδύνου 3ο τρίμηνο 2021
για στοχευμένους ελέγχους (ΣΕΠΕ)
Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων

3ο τρίμηνο 2021

Μητρώο Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία

3ο τρίμηνο 2021

7. Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου για την αγορά εργασίας (διευθέτηση χρόνου
εργασίας και υπερωρίες, νέες γονικές άδειες, πλαίσιο για την τηλε-εργασία, δικαίωμα
εργαζομένου στην αποσύνδεση, διαφάνεια στο συνδικαλισμό)
Η ελληνική αγορά εργασίας παρά τις νομοθετημένες/θεσμοθετημένες βελτιώσεις,
παρουσιάζει ορισμένες δυσκαμψίες και παρωχημένες διατάξεις που οδηγούν σε
περιορισμένη ευελιξία και χαμηλά ποσοστά παραγωγικότητας που συμβάλλουν στην
υψηλή ανεργία. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, απαιτούνται περαιτέρω
μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αγορά εργασίας, με κατεύθυνση την
αύξηση των θέσεων εργασίας και την προώθηση της παραγωγικότητας, της ευελιξίας, της
καινοτομίας και της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά την
απασχόληση. Ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση της εργατικής νομοθεσίας συμβάλλουν
σ' αυτή την κατεύθυνση. Ήδη με τον νέο νόμο για την προστασία της εργασίας (ν.
4808/2021) έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο εκσυγχρονισμός αυτός καθώς, μεταξύ
άλλων, εισήχθησαν καινοτομίες όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η θεσμική θωράκιση της
τηλε-εργασίας και το δικαίωμα αποσύνδεσης για τον εργαζόμενο, εξασφαλίστηκε η
ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, ιδίως θεσμοθετώντας την άδεια
πατρότητας και τη γονική άδεια, δόθηκε η δυνατότητα για εργασία την Κυριακή σε
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κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, καταργήθηκε η αναχρονιστική διάκριση υπαλλήλου και
εργατοτεχνίτη και καταπολεμήθηκαν χρόνιες παθογένειες ως προς τον συνδικαλισμό. Η
ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης επιδιώκει τον πληρέστερο εκσυγχρονισμό α) του ατομικού
εργατικού δικαίου, β) του συλλογικού εργατικού και συνδικαλιστικού δικαίου, γ) του
πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της
αγοράς εργασίας και τον εντοπισμό της αδήλωτης και υπο-δηλωμένης εργασίας, και δ) του
πλαισίου για την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Πολύ σημαντικό βήμα
για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης είναι η κωδικοποίηση και απλοποίηση της
ελληνικής εργατικής νομοθεσίας. Ως προς τις επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα που
προάγουν την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τόσο η ψηφιακή κάρτα
εργασίας όσο και η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, θα υλοποιηθούν
μέσω της σχετικής επένδυσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Συστημάτων
Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας», η οποία χρηματοδοτεί τις απαιτούμενες
παρεμβάσεις που επιτρέπουν την άμεση παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς
εργασίας, χωρίς γραφειοκρατία, για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΥΨΔ

Ποιους αφορά
●

Εργαζόμενοι, εργοδότες

Ορόσημα
Ενεργοποίηση του νόμου 4808/2021

3ο τρίμηνο 2021

Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
8. Νομοσχέδιο για την κατάρτιση, τις δεξιότητες και τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ
Η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και ελλείψεις
δεξιοτήτων (η Ελλάδα τελευταία στην ΕΕ στο skills-matching). Θα προχωρήσει λοιπόν μια
δραστική παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο για την κατάρτιση έτσι ώστε να σταματήσει η
σπατάλη κοινοτικών πόρων για τα ζητήματα αυτά, αλλά και για να υιοθετηθεί ένα
σύγχρονο σύστημα κατάρτισης και επανακατάρτισης προς όφελος των εργαζομένων και
των ανέργων. Το νομοσχέδιο αυτό το οποίο θα είναι σε αρμονία με την αντίστοιχη
νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση θα
στηρίζεται στους άξονες: Ποιότητα, Συνεχής αξιολόγηση των δομών και πιστοποίηση τόσο
των παρόχων κατάρτισης, όσο και των καταρτιζόμενων, εργαζομένων και ανέργων. Στόχος
είναι η κατάρτιση να μεταβληθεί σε πραγματικό εφόδιο για το μέλλον με την άνοδο της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της. Η παρέμβαση αυτή θα συνδυαστεί με
επιμέρους πολιτικές για τις δεξιότητες εργαζομένων και ανέργων, κατά τα πρότυπα των
προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Με το ίδιο νομοσχέδιο θα εισαχθεί Συμβούλιο
Δεξιοτήτων σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης
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προκειμένου να υπάρξει συντονισμός και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα για το εν
λόγω ζήτημα. Το νομοσχέδιο αυτό θα συνδυαστεί τέλος με ρυθμίσεις που θα οδηγούν στον
εκσυγχρονισμό και λειτουργική αναβάθμιση του ΟΑΕΔ προκειμένου να επιτελέσει
καλύτερα τον ρόλο του, τόσο σε σχέση με τις ενεργητικές και παθητικές πολιτικές
απασχόλησης, όσο και σε σχέση με τον μείζον θέμα της κατάρτισης και των δεξιοτήτων.

Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΟΑΕΔ

Ποιους αφορά
●

Άνεργοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

9. Εκσυγχρονισμός του συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας
Η Ελλάδα κατατάσσεται στη χαμηλότερη θέση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Δεξιοτήτων
(CEDEFOP), συμπεριλαμβανομένης της χαμηλότερης βαθμολογίας για την αντιστοίχιση
δεξιοτήτων (και οι δύο στις εκθέσεις 2018 και 2020). Ταυτόχρονα, η Ελλάδα έχει το
μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων με δεξιότητες και προσόντα υψηλότερα των αναγκών
των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, κάτι που συνεπάγεται αναντιστοιχία θέσεων και
δεξιοτήτων. Από την πλευρά της ζήτησης εργασίας, το 38% των επιχειρήσεων όλων των
μεγεθών αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία στην εύρεση υπαλλήλων με τις απαραίτητες
δεξιότητες για την κάλυψη κενών θέσεων, παρά τα μεγάλα επίπεδα ανεργίας. Η πολιτική
του Υπουργείου Εργασίας θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στην παρακολούθηση και
κάλυψη των αναγκών προσφοράς και ζήτησης της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η
μεταρρύθμιση θα επιτρέψει την καλύτερη παρακολούθηση και κάλυψη των αναγκών
ζήτησης της αγοράς εργασίας μέσω του εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού, καθώς και της
αναβάθμισης και της διασύνδεσης των υφιστάμενων βάσεων διοικητικών δεδομένων που
τηρούνται σε Υπουργεία και Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού
Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας που θεσπίστηκε το 2016. Αυτό θα καταστήσει εφικτή τη
λήψη ολοκληρωμένης πληροφόρησης σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες
απασχόλησης που υπάρχουν σε πραγματικό χρόνο και σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες
ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό νέων δράσεων.

Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΟΑΕΔ, ΕΙΕΑΔ

Ποιους αφορά
●

Επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, άνεργοι
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10. Νέα σύγχρονα προγράμματα ένταξη ανέργων σε κλάδους αιχμής
Η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί ένα κρίσιμο ζητούμενο που απαιτεί άμεσες και
στοχευμένες δράσεις, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά σοβαρές και μακροχρόνιες
επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική αγορά εργασίας. Η μεταρρύθμιση των
ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) βασίζεται στοχευμένα στο προφίλ
των αναγκών των ανέργων και αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς
τους μέσω του επανασχεδιασμού και της ενίσχυσης των προγραμμάτων επιδότησης μισθών
και της σταδιακής μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο υλοποίησης των ΕΠΑΕ. Η μεταρρύθμιση
συνδυάζεται με σημαντικές επενδύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κυρίως τα εξής: α)
στοχευμένα βραχυπρόθεσμα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης στον ιδιωτικό
τομέα για ανέργους (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων που συνδυάζουν την
κατάρτιση και την υποστήριξη της απασχόλησης), β) εφαρμογή του νέου μοντέλου
ανοικτού τύπου προγραμμάτων των ΕΠΑΕ (το οποίο έχει δοκιμαστεί πιλοτικά στην
Ελευσίνα) σε επιπλέον γεωγραφικές περιοχές, γ) προγράμματα προώθησης της
επιχειρηματικότητας με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – Google για
4000 ανέργους με έμφαση στους νέους. Ειδικό μέρος των χορηγούμενων επιχορηγήσεων
θα συμβάλει στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις πράσινες δεξιότητες και σε
θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΟΑΕΔ

Ποιους αφορά
●

Άνεργοι

Ορόσημα
Προγράμματα Κατάρτισης, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο
Ανάκαμψης, 150.000 ωφελουμένων με έμφαση στις οριζόντιες
ψηφιακές δεξιότητες

4ο τρίμηνο 2022

11. Μεταρρύθμιση του επιδόματος ανεργίας
Στόχος της παρούσας μεταρρύθμισης είναι η μείωση των αντικινήτρων για τη μετάβαση
στην απασχόληση. Σήμερα, η μεγάλη πλειονότητα των ανέργων εργαζομένων λαμβάνουν
το ίδιο ποσό, ανεξάρτητα από τις μέχρι πρότινος απολαβές τους και τη διάρκεια της
περιόδου κατά την οποία εργάστηκαν. Σύμφωνα με το νέο πιλοτικό μοντέλο, που θα
χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι πρώην μισθωτοί που είχαν χαμηλότερες
απολαβές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το τρέχον ποσό, ενώ αυτοί με τις υψηλότερες
απολαβές θα λάβουν αρχικά ένα υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων καθαρών μισθών
τους, το οποίο στη συνέχεια θα μειωθεί σταδιακά στο τρέχον μέγιστο όφελος. Επιπλέον,
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μετά την αρχική περίοδο παροχών, όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε
επιδοτούμενη βραχυπρόθεσμη κατάρτιση δεξιοτήτων, ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της
λήψης παροχών. Επίσης, σε αντίθεση με το τρέχον καθεστώς, η προτεινόμενη
μεταρρύθμιση θα προκαταβάλλει το επίδομα, καθιστώντας την υποκατάσταση
εισοδήματος υψηλότερη τους πρώτους μήνες της ανεργίας και χαμηλότερη κατά τους
τελευταίους μήνες, ως κίνητρο για την επανεισδοχή στην αγορά εργασίας Επιπλέον, το
σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις με στόχο α) την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου
αμοιβαίων υποχρεώσεων που ισχύει επί του παρόντος μεταξύ του ΟΑΕΔ και των ατόμων
που αναζητούν εργασία, β) την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων και
παροχών ανεργίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών, και γ) την
άρση των αντικινήτρων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των
ανέργων με τη διατήρηση του δικαιώματός τους σε παροχές ανεργίας κατά τη συμμετοχή
τους σε προγράμματα κατάρτισης.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΟΑΕΔ

Ποιους αφορά
●

Άνεργοι

12. Αναβάθμιση των σχολών και του συστήματος μαθητείας
Το σύστημα μαθητείας, εφόσον αναβαθμιστεί, μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας. Η
αναβάθμιση του συστήματος προϋποθέτει την ευθυγράμμισή του με τις μεταβαλλόμενες
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μέσω της μεταρρύθμισης επιδιώκεται η υποστήριξη των
νέων για να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για
την εύκολη είσοδο στην αγορά εργασίας, των εργοδοτών ώστε να μπορούν να
επωφεληθούν από ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, και των εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτών στο σύστημα μαθητείας που θα έχουν την ευκαιρία αναβαθμίσουν τις
δεξιότητές τους. Ειδικότερος στόχος της μεταρρύθμισης είναι η επαναφορά των
Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ)
ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης για την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και την απασχόληση των νέων, μέσα από το σχεδιασμό και
εφαρμογή νέου συστήματος για τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου στις σχολές ΕΕΚ του
ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ), την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και την παρακολούθηση της
προόδου και των επιδόσεων των σπουδαστών στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό,
μεταξύ άλλων, προωθείται αναβάθμιση κτηριακών και υλικών υποδομών, προωθούνται
προγράμματα για επαγγέλματα που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, επεκτείνεται το
υφιστάμενο δίκτυο γραφείων σταδιοδρομίας.
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Φορέας υλοποίησης:
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΟΑΕΔ

Ποιους αφορά
●

Σπουδαστές των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, επιχειρήσεις (έμμεσα)

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
13. Προστασία των ΑμεΑ και αποϊδρυματοποίηση μέσω της αυτόνομης διαβίωσης των
ευπαθών κοινωνικά ομάδων – Προστασία των ατόμων με αναπηρία και ενίσχυση της
αυτόνομης διαβίωσης
Κεντρικός στόχος των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων αποτελεί η ενίσχυση της κοινωνικής
ένταξης, της αυτόνομης διαβίωσης, της απασχολησιμότητας και της πρώιμης παιδικής
παρέμβασης για άτομα και παιδιά με αναπηρία. Οι εν λόγω δράσεις συνδέονται άμεσα με
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και την Εθνική
Στρατηγική και του Σχεδίου Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση, τα οποία ολοκληρώθηκαν
και ξεκινάει η υλοποίησή τους. Σημαντικές δράσεις που προωθούνται είναι η υποστήριξη
της κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων με αυτισμό καθώς
και η πρώιμη παιδική παρέμβαση για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της ευημερίας των
παιδιών με αναπηρία βοηθώντας τα να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να
συμμετάσχουν σε καθημερινές δραστηριότητες. Παράλληλα, προωθείται η επικαιροποίηση
του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
καθώς και η αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν άτομα
με κινητικά προβλήματα.
14. Κάρτα Αναπηρίας
Η κάρτα αναπηρίας θα είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας της Εθνικής Πύλης Παροχών
Αναπηρίας, η οποία θα παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να βλέπουν μέσω της
διαδικτυακής διεπαφής τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οφέλη που δικαιούνται και να
εκδίδουν πιστοποιητικά, καθώς και να εξυπηρετούνται χωρίς να υποβάλλουν τα ίδια
δικαιολογητικά σε διαφορετικούς φορείς. Με την επίδειξη της κάρτας, τα άτομα με
αναπηρία θα μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα τους χωρίς να χρειάζεται να
επιδεικνύουν κάθε φορά τα έγγραφα ελέγχου ταυτότητας αναπηρίας τους, ενώ θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και ως ευρωπαϊκή κάρτα. Στο εν λόγω μεταρρυθμιστικό πλαίσιο
προωθείται και η ψηφιακή κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία που περιλαμβάνει
προγράμματα γνωριμίας, εξοικείωσης και εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες, κυρίως όσον
αφορά την ψηφιακή πληροφόρηση, την ψηφιακή επικοινωνία, καθώς και τις διαδικτυακές
δεξιότητες και τις δεξιότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΥΨΔ, ΥΠΥΜΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΠΟΑ, ΥΠΕΘΑ, ΟΑΕΔ, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ, Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρα Κοινότητας Δήμων, Περιφέρειες
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Ποιους αφορά
●

Άτομα με αναπηρία, πάροχοι επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία, ενήλικες με
διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, παιδιά 0 έως 6 ετών με αναπηρία και οι
οικογένειές τους

Ορόσημα
Διαγωνισμός για επιλογή του φορέα υλοποίησης του έργου της
πιλοτικής εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Κάρτας Αναπηρίας

3ο τρίμηνο 2021

Επιλογή του φορέα υλοποίησης του έργου της πιλοτικής
εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Κάρτας Αναπηρίας και υπογραφή
σύμβασης

1ο τρίμηνο 2022

Έκδοση θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία Κέντρων
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας

4ο τρίμηνο 2021

15. Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με αναπηρία
Μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αποτελεί η θεσμοθέτηση της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία
ως μέσου για την επίτευξη και την ενδυνάμωση των όρων της ανεξάρτητης διαβίωσης, με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων και των οικογενειών τους, στη βάση των
εξατομικευμένων αναγκών τους. Ζητούμενο είναι η άρση των εμποδίων, των φραγμών
καθώς και των διακρίσεων προκείμενου τα άτομα με αναπηρία να καταστούν ενεργοί και
παραγωγικοί πολίτες. Η προσωπική βοήθεια περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών,
όπως βοήθεια στην εκτέλεση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, στην επικοινωνία,
στην κοινωνική ένταξη, στην μετακίνηση, στη διαχείριση των οικονομικών. Δεν θα
αποκλείεται εκ προοιμίου κανένα άτομο με αναπηρία ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας,
ηλικίας, οικονομικής κατάστασης και τόπου/χώρου διαβίωσης. Η επιλογή του Προσωπικού
Βοηθού θα γίνεται άμεσα από το ίδιο το άτομο με αναπηρία και μόνο αν το ίδιο επιθυμεί
να μεσολαβεί κάποιος φορέας. Οι πάροχοι υπηρεσιών προσωπικής βοήθειας θα
πιστοποιούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Βασικό στοιχείο του προγράμματος θα
αποτελέσει η διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας, με βάση τόσο ιατρική όσο και
λειτουργική αξιολόγηση της αναπηρίας από διεπιστημονική επιτροπή μέσω συγκεκριμένης
και αντικειμενικής διαδικασίας ενός συνόλου παραγόντων, ενδογενών και εξωγενών, που
σχετίζονται με τις λειτουργίες του σώματος του ατόμου, την ικανότητα συμμετοχής σε
δραστηριότητες και την κοινωνική συμμετοχή, καθώς και άλλους παράγοντες φυσικού,
κοινωνικού και συμπεριφορικού περιβάλλοντος που βιώνει το άτομο. Κεντρικά ορόσημα
της μεταρρύθμισης αποτελούν η νομοθέτηση τον Σεπτέμβριο του 2021, η έκδοση έως το
τέλος του 2021 των απαραίτητων κανονιστικών πράξεων και η έναρξη πιλοτικού
προγράμματος δύο φάσεων τον Μάρτιο του 2022.
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Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΥΠΕΣ, ΥΠΑΙΘ, Κέντρα Κοινότητας Δήμων, ΕΣΑμεΑ, ΟΠΕΚΑ, ΕΚΚΑ,
Περιφέρειες

Ποιους αφορά
●

Άτομα με αναπηρία

Ορόσημα
Θεσμοθέτηση Προσωπικού Βοηθού

3ο τρίμηνο 2021

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή και έναρξη
πιλοτικού προγράμματος

1ο τρίμηνο 2022

16. Προώθηση πολιτικών ίσης μεταχείρισης, ίσων ευκαιριών και καταπολέμηση
διακρίσεων των φύλων – «Νταντάδες της Γειτονιάς»
Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2021-2025θέτει ένα
συνεκτικό πλαίσιο στόχων και παρεμβάσεων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας,
της οριζόντιας ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και την άρση των ανισοτήτων.
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση του νέου ΕΣΔΙΦ έχει το Παρατηρητήριο
Ισότητας, για την καλύτερη λειτουργία του οποίου έχει προβλεφθεί η αναβάθμιση και η
ενίσχυσή του, με σκοπό τη δημιουργία νέων δεικτών στο πλαίσιο των επιταγών της
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, την αναβάθμιση και επέκταση των στατιστικών
δεδομένων και την εκπόνηση ολοκληρωμένων εκθέσεων που θα αξιολογούν την κατάσταση
της ισότητας σε όλες τις τομεακές πολιτικές. Ένα εμβληματικό έργο, το πρόγραμμα
«Νταντάδες της γειτονιάς» μπαίνει σε πιλοτική εφαρμογή, για τη φύλαξη βρεφών ηλικίας
από δύο μηνών έως 2,5 ετών, είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι ενός
επιμελητή/μιας επιμελήτριας, από διαπιστευμένα άτομα για τη γνώση, την ικανότητα και
την ψυχική τους υγεία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των εργαζομένων γονέων,
μονογονέων, αναδόχων και σε μεγάλο βαθμό αφορά τη διευκόλυνση νέων μητέρων κατά
την επάνοδό τους στην εργασία, αίροντας εμπόδια. Επίσης, στο πλαίσιο δημιουργίας μιας
νέα κουλτούρας στην κοινωνική συνοχή, προωθείται η αποτελεσματική προώθηση της
ποικιλομορφίας και των ίσων ευκαιριών για όλους, που στοχεύει στην αύξηση της
επίγνωσης της διαφορετικότητας, που θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη και υλοποίηση
προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαφορετικότητας για τους εργαζομένους τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και την ανάπτυξη συγκεκριμένου μηχανισμού για τη
συλλογή κατάλληλων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ισότητα και τις διακρίσεις.
Επιπλέον, θα αναπτυχθεί μηχανισμός πιστοποίησης και σύστημα βράβευσης για
επιχειρήσεις/οργανισμούς που προωθούν ορθές πρακτικές, όσον αφορά τη
διαφορετικότητα και την ένταξη, παράλληλα με την ενεργοποίηση του Σήματος Ισότητας. Η
ανάπτυξη έργων και δράσεων που έχουν ως στόχο την γυναικεία ενδυνάμωση και την
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κοινωνική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αποσκοπούν στην μείωση των φαινομένων
βίας και την ώθηση των θυμάτων να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και να
απομακρυνθούν από κακοποιητικά περιβάλλοντα.
Φορέας υλοποίησης
Ποιους αφορά
●

Γυναίκες, οικογένειες με παιδιά έως 2,5 ετών, πρόσωπα που υφίστανται πολλαπλές
διακρίσεις.

●

Για την μεταρρύθμιση «Ευαισθητοποίηση σχετικά με την διαφορετικότητα», η
ομάδα-στόχος: 1.600.000 εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε
διάφορους κλάδους, με προτεραιότητα σε εκείνους που ασχολούνται σε θέσεις
frontoffice και διευθυντικούς ρόλους

Ορόσημα
Ε.Σ.Δ. για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025

3ο τρίμηνο 2021

Ολοκλήρωση μελέτης, πρότασης εφαρμογής και αξιολόγησης
πιλοτικού για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»

3ο τρίμηνο 2021

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαφορετικότητα

3ο τρίμηνο 2021

Προϋπολογισμός: «Ευαισθητοποίηση σχετικά με την διαφορετικότητα» € 46.151.961
συνολικά (χωρίς ΦΠΑ).

17. Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία και Ψηφιακός
Μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ
Τα πληροφοριακά συστήματα μέσω των οποίων υποβάλλονται οι αιτήσεις για τα κοινωνικά
επιδόματα θα ενοποιηθούν, αντιμετωπίζοντας το υπάρχον κατακερματισμένο τοπίο, τις
περιορισμένες διασυνδέσεις μεταξύ των συστημάτων και τη σημαντική απώλεια
πληροφόρησης σχετικά με «Ποιος παίρνει τι». Παράλληλα θα παρέχεται ασφαλής
πρόσβαση των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και
αποτελεσματική ηλεκτρονική ταυτοποίηση αιτούντων. Η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει στην
απλοποίηση της πρόσβασης των δικαιούχων κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών και στην
άμεση και πλήρη ενημέρωσή τους για τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Επιπρόσθετα, θα
δημιουργηθεί μητρώο ωφελούμενων και μητρώο παρόχων και θα προβλέπεται ενιαία
φόρμα αίτησης για το σύνολο των προγραμμάτων ενώ θα είναι δυνατή και η αυτόματη
διασταύρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των αιτούντων. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη θα
δημιουργήσει τις συνθήκες για αποτελεσματική παρακολούθηση και σχεδιασμό των
κοινωνικών πολιτικών με βάση κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Η πλήρης
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
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αποτελεσματική αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και προκλήσεων σχετικά με την
έγκαιρη και σωστή απονομή επιδόματος, την αποφυγή σφαλμάτων ή απάτης και τη
βέλτιστη παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους δικαιούχους, ιδιαίτερα στα άτομα με
αναπηρία. Τα οφέλη αφορούν την απλούστευση της πρόσβασης των δικαιούχων παροχών
του Οργανισμού σε υπηρεσίες και παροχές κοινωνικής φροντίδας, τη δυνατότητα χρήσης
ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών, την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του
προσωπικού και την ίση πρόσβαση των πολιτών σε ψηφιακές υπηρεσίες. Ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών
πλατφορμών παροχής επιδομάτων και τη δημιουργία frontface για όλες τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, τη δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής-τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πολίτη,
την ψηφιακή αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του Αρχείου των δικαιούχων παροχών του
ΟΠΕΚΑ, διεύρυνση σημείων πρόσβασης, πλήρη ψηφιοποίηση απόδοσης και καταβολής
επιδομάτων και πληροφόρησης πολιτών ΑΜΕΑ, ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων για
προσφυγές, διενέργεια ελέγχων και υποβολή πορισμάτων.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΥΨΔ, ΟΠΕΚΑ

Ποιους αφορά
●

Όλους τους δικαιούχους κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών και όλους τους
δικαιούχους επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ

Ορόσημα
Θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου (ιδίως Κοινή Υπουργική Απόφαση) 2ο τρίμηνο 2022
Προκήρυξη έργου

3ο τρίμηνο 2022

Θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού
συστήματος

4ο τρίμηνο 2024

18. Θέσπιση ενιαίου πλαισίου προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας των δομών
παιδικής προστασίας – Ενίσχυση της παιδικής προστασίας & λειτουργίας των δομών
Για την ενίσχυση της παιδικής προστασίας και την πιο αποτελεσματική εποπτεία των δομών
που φιλοξενούν παιδιά έχει προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του 2021 η έκδοση των
απαραίτητων κανονιστικών πράξεων για την ολοκλήρωση της θέσπισης ενιαίου πλαισίου
ελάχιστων προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας,με εφαρμογή στο σύνολο των δομών,
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα προετοιμάζονται μεταρρυθμίσεις με
ιδιαίτερη έμφαση σε νεογέννητα, βρέφη και νήπια, εφήβους και ανήλικους με σοβαρές
αναπηρίες και/ή σοβαρές ψυχικές διαταραχές, με στόχο την ενίσχυση της γνωστικής και
νοητικής τους ανάπτυξης, την αντιμετώπιση του στίγματος και των διακρίσεων, την
περαιτέρω ενίσχυση της ζωής τους σε ένα υποστηριζόμενο ανεξάρτητο πρόγραμμα ή υπό
αναδοχή, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη βελτίωση της ικανότητας απασχολησιμότητας.
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Κεντρικά σημεία της μεταρρύθμισης αποτελούν η ανάπτυξη ενός περιεκτικού
προγράμματος σπουδών και προγράμματος για τα σχολεία με στόχο τη γνωστική ανάπτυξη
των βρεφών από 3 μηνών έως 4 ετών για την προετοιμασία τους για μια ομαλή ένταξη στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αρχικά σε πιλοτικό στάδιο, καθώς και η τοποθέτηση ανηλίκων,
με σοβαρή αναπηρία (άνω του 67%) ή/και σοβαρές ψυχικές διαταραχές, στη φροντίδα
επαγγελματιών ανάδοχων παιδιών. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις που επιτρέπουν την
μεταφορά εφήβων ηλικίας 15-18 ετών από μονάδες προστασίας παιδιών σε διαμερίσματα
υποστηριζόμενης αυτόνομης διαβίωσης, την επιχορήγηση για τη δημιουργία νέων κέντρων
πρώιμης φροντίδας παιδιών ή νέων θέσεων σε υπάρχοντα κέντρα παιδικής φροντίδας για
βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών, καθώς και τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με ένταξη των τομέων των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της
μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΥΠΟΙΚ, ΥΨΔ, ΥΠΕΣ, ΥΠΑΙΘ, ιδιωτικά και δημόσια κέντρα παιδικής
φροντίδας

Ποιους αφορά
●

Παιδιά ηλικίας από 3 μηνών έως 4 ετών από όλες τις κοινωνικοοικονομικές
καταβολές με αρχική προτεραιότητα στους άπορους πληθυσμούς,
συμπεριλαμβανομένων των φτωχών, των πρόσφατων μεταναστών και των
προσφύγων.

●

Έφηβοι (15 έως 18 ετών) που ζουν σε Μονάδες Προστασίας Παιδιού.

●

Ανήλικοι με σοβαρή αναπηρία (άνω του 67%) ή/και σοβαρές ψυχικές διαταραχές.

●

Μωρά από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

●

Παιδιά μεταξύ 12 και 15 ετών ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο,
με αρχική προτεραιότητα τις πιο ευάλωτες οικογένειες

Ορόσημα
Διαμόρφωση και προετοιμασία πιλοτικής εφαρμογής περιεκτικού 3ο τρίμηνο 2021
προγράμματος σπουδών και προγράμματος για κέντρα παιδικής
μέριμνας (ιδιωτικά ή δημόσια) για βρέφη από 3 μηνών έως 4 ετών
- Ολοκλήρωση διαβούλευσης
Θεσμοθέτηση κανονιστικού πλαισίου επαγγελματικής αναδοχής

4ο τρίμηνο 2021

Έκδοση Υ.Α. για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης 4ο τρίμηνο 2021
και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας
Έναρξη υλοποίησης έργου επαγγελματικής αναδοχής

2ο τρίμηνο 2022
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19. Εθνικό Σχέδιο Ρομά/Μετεγκατάσταση Ρομά – Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική
Ένταξη των Ρομά
Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά που αναμένεται να
ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2021 θα περιλαμβάνει ρεαλιστικές και στοχευμένες
παρεμβάσεις για την άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων και του
αντιτσιγγανισμού, με βασικούς στόχους τη συμπερίληψη, ομαλή συνύπαρξη, δημιουργία
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ένταξης των Ρομά στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της
χώρας. Βασική στόχευση αποτελεί η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, ώστε να γεφυρωθεί το κοινωνικοοικονομικό χάσμα μεταξύ των Ρομά και του
γενικού πληθυσμού, η αύξηση της πραγματικής ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική
συμπεριληπτική γενική εκπαίδευση, σε ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση, σε επαρκή μη
διαχωρισμένη στέγαση και σε βασικές υποδομές. Το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ρoμά» αφορά στην
ενίσχυση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών της Εθνικής Στρατηγικής και του
Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στον
σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή των πολιτικών που τους αφορούν.
Επιπλέον, σχετίζεται με προσωρινή μετεγκατάσταση 56 οικογενειών Ρομά (330 ατόμων
περίπου) σε νέο οικισμό καθώς και στην παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής
υποστήριξης και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση νέων και γυναικών Ρομά
που θα δημιουργήσουν θετικές συνθήκες για την κοινωνική τους χειραφέτηση. Κεντρικό
ρόλο θα παίξει το πρόγραμμα απασχόλησης που θα σχεδιαστεί από τον ΟΑΕΔ και θα
περιλαμβάνει συνδυασμένα προγράμματα κατάρτισης και επιδότησης εργασίας,
συνδυασμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιδοτήσεις για την απόκτηση
πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας, ανάπτυξη τεχνικών και σχεδίων δεξιοτήτων και
εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ των
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Φορέας υλοποίησης
●

Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας,
Κοινοτικά Κέντρα Ρομά και Κοινωνικές Υπηρεσίες των δήμων, ΟΑΕΔ, Ένωση
Ελλήνων μεσολαβητών Ρομά

Ποιους αφορά
●

Πληθυσμοί Ρομά

Ορόσημα
Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των ΡΟΜΑ,
Διαβούλευση & Αποστολή σχεδίου σε ΕΕ

3ο τρίμηνο 2021

Κατακύρωση αναδόχου του έργου για τις προκαταρκτικές μελέτες
μετεγκατάστασης

3ο τρίμηνο 2021
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20. Κοινωνική στέγαση και επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Με στόχο την κοινωνική επανένταξη ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες
αστεγίας, θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». Το
πρόγραμμα προβλέπει την άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομη διαβίωση, την παροχή
υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης και την ορθολογικότερη
διασύνδεση με τις υπάρχουσες πολιτικές επιδοματικής στήριξης. Μέχρι το τέλος του 2021
αναμένεται η έκδοση αποφάσεων έγκρισης σχεδίων χρηματοδότησης. Παράλληλα,
συστάθηκε ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση του φαινομένου της αστεγίας και την
υποβολή προτάσεων πολιτικής, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης. Αυτές
περιλαμβάνουν την καταγραφή, την παρέμβαση στην κρίση, την μεταβατική φιλοξενία, την
υποστηριζόμενη διαβίωση, την επανένταξη και την μεταπαρακολούθηση. Βασικό
μεταρρυθμιστικό στόχο, που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις ήδη υπάρχουσες
πολιτικές στέγασης (καταφύγια, επίδομα στέγασης, πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για
άστεγους»), αποτελεί η ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής στέγασης για ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού που βιώνουν ή απειλούνται από την αστεγία, μειώνοντας έτσι την έλλειψη
στέγης στα μεγάλα αστικά κέντρα, δημιουργώντας δίκτυα μεταξύ ιδιοκτητών και τοπικών
κοινωνικών υπηρεσιών. Προβλέπεται ακόμα η παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες
διαμερισμάτων ώστε να συμμετάσχουν σε μακροπρόθεσμα προγράμματα ενοικίασης
κατοικιών σε τιμές χαμηλότερες της αγοράς.
Φορέας υλοποίησης
●

Διεύθυνση για την καταπολέμηση της φτώχειας ΥΠΕΚΥΠ, ΥΠΟΙΚ, ΥΠΕΝ, Δήμοι
Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, Κέντρα Κοινότητας και Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων
Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, ΠΟΜΙΔΑ, Εμπειρογνώμονες

Ποιους αφορά
●

Ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που βιώνουν ή απειλούνται από την αστεγία

Ορόσημα
Έκδοση αποφάσεων έγκρισης σχεδίων χρηματοδότησης στο
πλαίσιο του έργου «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

4ο τρίμηνο 2021

Πόρισμα ομάδας εργασίας

4ο τρίμηνο 2021

21. Βελτιστοποίηση Κοινωνικών Παροχών
Κεντρική συνιστώσα της μεταρρύθμισης αποτελεί η παροχή στην πλειοψηφία των
κοινωνικών παροχών ΟΠΕΚΑ και των επιδομάτων ανεργίας του ΟΑΕΔ της χρήσης
προπληρωμένων καρτών που θα επιτρέπουν την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικά, με όριο ανάληψης μετρητών, όπως ήδη πραγματοποιείται με το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα. Η μεταρρύθμιση θα παράσχει επιπλέον κίνητρα για τη χρήση αυτών
των καρτών και θα παρέχει συνεπώς πρόσθετα οφέλη στους δικαιούχους, αυξάνοντας
ταυτόχρονα τη διαφάνεια του συστήματος κοινωνικών παροχών. Στο πλαίσιο της
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συγκεκριμένης μεταρρυθμιστικής δράσης περιλαμβάνεται και σύστημα ειδικών ελέγχων
για τη χορήγηση κοινωνικών παροχών σε μη μόνιμους κατοίκους της χώρας, ώστε να
διαφυλαχθεί από μη ορθή χρήση και απάτη το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και υγείας
που επιτρέπει την πρόσβαση σε άτομα (ανεξαρτήτως εθνικότητας) που δηλώνουν κάτοικοι
Ελλάδας, αλλά στην πραγματικότητα δεν διαμένουν μόνιμα στη χώρα. Με το σύστημα
αυτό, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του
συστήματος κοινωνικής προστασίας, όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων θα
είναι διασταυρωμένα χρησιμοποιώντας πληροφορίες που έχουν ληφθεί από διάφορες
σχετικές βάσεις δεδομένων και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανίχνευση και διασφάλιση
των περιπτώσεων δικαιούχων που ζουν εκτός της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις
πληροφορίες σχετικά με τη μόνιμη, νόμιμη και φορολογική κατοικία τους.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΕΚΥΠ, ΥΠΟΙΚ, ΥΨΔ, ΥΠΥΓ, ΥΜΕΤΑ, ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ, ΗΔΙΚΑ, ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, Τράπεζες
και εταιρείες πιστώσεων

Ποιους αφορά
●

Δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, δικαιούχοι επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ,
όσοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και υγείας

Ορόσημα
Ολοκλήρωση πλαισίου μεταρρύθμισης

1ο τρίμηνο 2022
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Υπουργείο Υγείας

1. Νέο μοντέλο διοίκησης Νοσοκομείων και αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας
Η μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας περίθαλψης υλοποιείται ήδη με την αναβάθμιση και
την βέλτιστη διαχείριση υποδομών και εξοπλισμού των νοσοκομείων.Παράλληλα είναι
απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του μοντέλου διοίκησης των νοσοκομείων και η βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Στο επίπεδο του διοικητικού εκσυγχρονισμού, τα δημόσια νοσοκομεία «δανείζονται»
επιτυχημένες πρακτικές του ιδιωτικού τομέα, με την εφαρμογή συστήματος διοίκησης
μέσω στόχων. Η πρώτη αξιολόγηση βάση αποδοτικότητας για τους διοικητές των
νοσοκομείων θα ολοκληρωθεί εντός του 2021.
Ταυτόχρονα, προχωρά η εφαρμογή του συστήματος Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων
(ΚΕΝ), υιοθετώντας μία νέα φιλοσοφία κόστους με επίκεντρο τον ασθενή, με στόχο την
καλύτερη διαχείριση πόρων και τον εξορθολογισμό των δαπανών της κάθε νοσοκομειακής
μονάδας. Το ΠΑΓΝΗ είναι το πρώτο νοσοκομείο που ήδη εφαρμόζει πιλοτικά το νέο
σύστημα των Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (DRG).
Τέλος, προχωρά μέσα από τον ΟΔΙΠΥ, η προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται η Εθνική Στρατηγική για
την διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια του ασθενή και τη πρόσβασή του στις υπηρεσίες
υγείας. Επίσης αναπτύσσεται ο Εθνικός Χάρτης Υγείας και η θέσπιση ενός πλαισίου
προδιαγραφών ποιότητας, διαδικασιών και δεικτών αξιολόγησης για το επίπεδο των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΥΓ, ΚΕΤΕΚΝΥ, ΟΔΙΠΥ

Ποιους αφορά
●

Όλους τους λήπτες υπηρεσιών υγείας. Έμμεσα, προσωπικό του ΕΣΥ.

Ορόσημα
Εφαρμογή των DRG σε 3 πιλοτικά νοσοκομεία (ήδη έχει εκκινήσει το
ΠΑΓΝΗ)
Αξιολόγηση 5 νοσοκομείων πιλοτικά για την πρώτη εφαρμογή του ΚΠΑ

τέλος 2022
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2. Ψηφιακή Υγεία
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας δημιουργεί τις απαραίτητες υποδομές και
εφαρμογές και αποτελεί το απαραίτητο βήμα για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των
μεταρρυθμίσεων στο χώρο της υγείας.
Η επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το ψηφιακό άλμα που συντελέστηκε,
κυρίως στο πλαίσιο της Επιχείρησης Εμβολιασμού «Ελευθερία» (μεταξύ άλλων, πλατφόρμα
emvolio.gov.gr, ραντεβού, πιστοποιητικά εμβολιασμών) κατέδειξε τη δυναμική που
υπάρχει στις ψηφιακές λύσεις στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης και παροχής
υπηρεσιών υγείας, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, τη διαλειτουργικότητα και την
ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων.
Η δημιουργία Εθνικών Μητρώων και Κωδικοποιήσεων, το Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων
και η καθολική υλοποίηση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας δημιουργούν ένα
μοναδικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ιατρών και ασθενών, με σεβασμό στα
προσωπικά δεδομένα και διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου.
Παράλληλα, θα εφαρμοστεί ένα ενιαίο σύστημα ραντεβού για τις δομές ΠΦΥ και τα
εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, ενώ πρόκειται να επεκταθούν οι υπηρεσίες
τηλεϊατρικής και τηλεσυμβουλευτικής, διευκολύνοντας την ισότιμη, καθολική πρόσβαση,
ακόμα και των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Επίσης δημιουργείται η εθνική ψηφιακή υποδομή για την υποστήριξη των ογκολογικών
ασθενών καθ' όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους με το σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης.
Το σύστημα θα δημιουργηθεί αρχικά σε τρία δημόσια ογκολογικά νοσοκομεία και στη
συνέχεια θα διατεθεί σε εννέα ακόμη, με τελικό στόχο τα δώδεκα "πιλοτικά" νοσοκομεία
να διασυνδεθούν για να επιτρέψουν την αποτελεσματική ενοποίηση των δεδομένων, την
ασφαλή ανάλυση τους και την παροχή πληροφοριών στους ασθενείς.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΥΓ, ΗΔΙΚΑ, ΥΨΔ

Ποιους αφορά
●

Όλους τους λήπτες υπηρεσιών υγείας. Ιδίως, ογκολογικούς ασθενείς, κάτοικους
απομακρυσμένων περιοχών. Ιατρικό προσωπικό.

Ορόσημα
Λειτουργία myHealth
Εθνικός Ιατρικός Φάκελος Υγείας (συμβασιοποίηση)

1ο τρίμηνο 2022
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3. Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Η μεταρρύθμιση του συστήματος της ΠΦΥ στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου
συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας με ισότιμη πρόσβαση από όλους τους πολίτες.
Τροποποιώντας το ισχύον σύστημα που δεν εξυπηρετεί επαρκώς και ανακατευθύνει τους
ασθενείς χωρίς λόγο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Ήδη καταδείχθηκε, μέσα από την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος εμβολιασμών, η
προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει ένα οργανωμένο, εξοπλισμένο, κατάλληλα
στελεχωμένο και λειτουργικό σύστημα δομών ΠΦΥ.
Στην κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση προχωρά στον εξορθολογισμό του δικτύου δομών
ΠΦΥ, την αναβάθμισή τους σε επίπεδο υποδομών και προσωπικού, την εφαρμογή ενιαίου
μοντέλου διοίκησης και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην αντιμετώπιση
υγειονομικών κρίσεων.
Παράλληλα, ολοκληρώνεται μελέτη που εστιάζει στην παροχή κινήτρων σε υγειονομικούς
για τη στελέχωση απομακρυσμένων δομών υγείας, με στόχο να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα έλλειψης υγειονομικού προσωπικού σε απομακρυσμένες και άγονες περιοχές,
εξασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών της χώρας στις δομές υγείας.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΥΓ

Ποιους αφορά
●

Όλους τους λήπτες υπηρεσιών υγείας και το προσωπικό δομών ΠΦΥ (εκπαιδεύσεις
προσωπικού)

Ορόσημα
Νομοθετική ρύθμιση για την ΠΦΥ

3ο τρίμηνο 2021

ΠΔ Ενιαίου Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των δημόσιων
μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Νομοθετική Ρύθμιση για την παροχή κινήτρων για τη στελέχωση
απομακρυσμένων δομών υγείας

4. Εκσυγχρονισμός της φαρμακευτικής πολιτικής
Τα υψηλά επίπεδα της φαρμακευτικής δαπάνης καθιστούν αναγκαίο τον εξορθολογισμό
της, μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της αγοράς φαρμάκου και εν γένει της
υγειονομικής περίθαλψης.
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Η μεταρρύθμιση του μηχανισμού clawback είναι αναγκαία προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα επενδυτικά εμπόδια που έχουν δημιουργηθεί, διασφαλίζοντας
παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος υγειονομικής
περίθαλψης.
Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχει νομοθετηθεί ο συμψηφισμός των δαπανών Ε&Α με την
υπέρβαση της δαπάνης καθώς και η προείσπραξη του 70% του ποσού της υπέρβασης της
φαρμακευτικής δαπάνης, προκειμένου να αποφεύγεται η συσσώρευση οφειλόμενων
ποσών με μακρά περίοδο αποπληρωμής.
Παράλληλα, στον μηχανισμό υπολογισμού του clawback εισάγεται ο επιμερισμός του
κινδύνου μεταξύ κράτους και φαρμακευτικών εταιρειών, ενώ παράλληλα τίθεται ο στόχος
δραστικής μείωσης του clawback σταδιακά μέχρι το 2025, ο οποίος θα επιτευχθεί σε πλήρη
συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Προβλέπεται ο συμψηφισμός επιστροφών clawback με δαπάνες που θα
πραγματοποιήσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες την τριετία 2021-2023 και θα αφορούν
εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την Έρευνα και
Ανάπτυξη, την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Έρευνα και
Ανάπτυξη, την διεξαγωγή κλινικών δοκιμών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Η μεταρρύθμιση του clawback αποσκοπεί στη μείωση του ποσού της υπέρβασης κατά
τουλάχιστον 50 εκατ.€ το 2022, 150 εκατ.€ το 2023, 300 εκατ. € το 2024 και 400 εκατ. € το
2025 αντίστοιχα σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020. Σε περίπτωση που οι στόχοι μείωσης
του ποσού υπέρβασης δεν επιτευχθούν, τότε η διαφορά μεταξύ του στόχου μείωσης και
της επιτευχθείσας μείωσης δεν θα καλυφθεί από τις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά θα
αναληφθεί από τον προϋπολογισμό του κράτους.
Η επιτυχία της μεταρρύθμισης της αγοράς φαρμάκου εξαρτάται από την παράλληλη
ολοκλήρωση μίας σειράς δράσεων, με προεξάρχουσες την εφαρμογή του ηλεκτρονικού
φακέλου ασθενή, των κλινικών οδηγιών και θεραπευτικών/ διαγνωστικών πρωτοκόλλων,
των εθνικών μητρώων, την ενίσχυση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και της Επιτροπής
HTA (Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων), την ίδρυση του ταμείου καινοτομίας για
τις νέες θεραπείες και τέλος την υιοθέτηση συμφωνιών επιμερισμού του κινδύνου που
αφορά την αβεβαιότητα σχετικά με το μέγεθος των αναμενόμενων κλινικών
αποτελεσμάτων ή του χρηματοοικονομικού κινδύνου από την εισαγωγή μίας νέας
τεχνολογίας.
Φορέας υλοποίησης
●

ΥΠΥΓ, ΕΟΠΥΥ

Ποιους αφορά
●

ΕΟΠΥΥ, φαρμακευτικές εταιρείες.

Ορόσημα
Νομοθετική πρόβλεψη για προκαθορισμό του κατ’ έτους στόχου

3ο τρίμηνο 2021

μείωσης του ποσού της υπέρβασης (Clawback) και διαμοιρασμού
του κινδύνου πραγματικής υπέρβασης πάνω από την
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προβλεπόμενη

5. Προμήθειες Εθνικού Συστήματος Υγείας
Ο εξορθολογισμός των δαπανών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί βασική
προτεραιότητα, ιδιαίτερα σήμερα, καθώς οι ανάγκες για προμήθειες αναλώσιμων ειδών
αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της πανδημίας.
Ήδη, για το 2021 επιτεύχθηκε ο στόχος κεντρικοποίησης του 30% της δαπάνης, με
συμμετοχή των 7 υγειονομικών περιφερειών στις διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ
ενεργοποιήθηκε το Παρατηρητήριο Τιμών, επιφέροντας μείωση τιμής σε εκατοντάδες
προϊόντα.
Επόμενο βήμα αποτελεί η εισαγωγή νέου οργανωτικού πλαισίου για την ΕΚΑΠΥ,
διασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα στις διαγωνιστικές διαδικασίες,
δυνατότητες συνεργασίας με επιστήμονες, εξειδικευμένο προσωπικό και άλλους φορείς,
σαφή επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαφάνεια.
Στόχος είναι ο κεντρικός προγραμματισμός και διεξαγωγή ενός σημαντικού ποσοστού
προμηθειών υγείας, βάσει της Στρατηγικής Κεντρικών Προμηθειών και του Επιχειρησιακού
Σχεδίου Κεντρικοποίησης Προμηθειών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εφαρμογή
σύγχρονου συστήματος κεντρικών προμηθειών με χρήση νέων τεχνολογιών και
συνεργασίες ΣΔΙΤ, τον ανασχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και την επένδυση στα
«πράσινα» logistics. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στο Παρατηρητήριο Τιμών να ορίζει
εύρος τιμών και όχι μόνο την κατώτερη τιμή.
Κρίσιμοι παράγοντες για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του συστήματος προμηθειών
υγείας είναι η καθιέρωση ενός κοινού μηχανισμού κωδικοποίησης προϊόντων για τη
βέλτιστη διάγνωση των αναγκών των νοσοκομείων, η δημιουργία μίας ειδικής ψηφιακής
πλατφόρμας και η αναμόρφωση της σύνθεσης και λειτουργίας των τεχνικών επιτροπών που
ορίζουν τις προδιαγραφές των προσφορών.
Φορέας Υλοποίησης
●

ΕΟΠΥΥ, ΕΚΑΠΥ, ΥΠΕ, Νοσοκομεία.

Ποιους αφορά
●

Υπουργείο Υγείας, ΕΚΑΠΥ, ΥΠΕ, Νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ, Προμηθευτές ΕΣΥ

Ορόσημα
Ψήφιση Νόμου για την αναδιάρθρωση της ΕΚΑΠΥ

3ο τρίμηνο 2021

Κεντρικοποίηση προμηθειών σε ποσοστό 40%

2022
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6. Πρόληψη Υγείας
Το Πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» συνιστά μείζονα μεταρρύθμιση. Αποτελεί το
μεγαλύτερο πρόγραμμα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, προστασίας και προαγωγής
της υγείας, που έχει ποτέ εφαρμοστεί στη χώρα και στοχεύει στην αλλαγή υποδείγματος.
Κεντρική στόχος του προγράμματος είναι η αλλαγή των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων
των Ελλήνων για θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους.
Το Πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης», είναι ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα, το οποίο
περιλαμβάνεται και αναλύεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημόσιας Υγείας 2021-2025.
Περιλαμβάνει σημαντικά εθνικά σχέδια, τα οποία αφορούν στην αποτροπή των
εξαρτήσεων από ουσίες (όπως το αλκοόλ και ο καπνός), τους μαζικούς εμβολιασμούς, τον
προσυμπτωματικό έλεγχο, τον προγεννητικό και περιγεννητικό έλεγχο, την ψυχοκοινωνική
ένταξη και αποκατάσταση για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, την πρόληψη
ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και την προαγωγή της ψυχικής υγείας τους, την
ανακουφιστική φροντίδα για ασθενείς με καρκίνο και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται:
➢ στην προαγωγή της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής ως μέτρα
αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας, και
➢ στον προσυμπτωματικό έλεγχο για την πρώιμη ανίχνευση νοσημάτων υψηλού
επιπολασμού (ca μαστού, ca τραχήλου της μήτρας, ca παχέος εντέρου και
καρδιαγγειακό κίνδυνο).
Φορέας Υλοποίησης
●

ΥΠΥΓ, ΗΔΙΚΑ, Πανεπιστήμια, Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής και
κατά περίπτωση άλλες επιστημονικές εταιρείες

Ποιούς αφορά
●

Το Εθνικό Πρόγραμμα Προαγωγής της Σωματικής Άσκησης και της Υγιεινής
Διατροφής Πολιτώναφορά σε παιδιά, εκπαιδευτικούς, μέλη Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων

●

Το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για την πρώιμη ανίχνευση
νοσημάτων υψηλού επιπολασμού αφορά σε ασφαλισμένους πολίτες, οι οποίοι δεν
έχουν νοσήσει από τα παρακάτω αναφερόμενα νοσήματα, και προβλέπει τα εξής:
o
o
o
o

διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για ca τραχήλου της μήτρας στο
55% των γυναικών ηλικίας 21-65 ετών
διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για ca μαστού στο 85% των
γυναικών ηλικίας 50-69 ετών
Διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για ca παχέος εντέρου στο 100%
ανδρών και γυναικών με οικογενειακό ιστορικό ca του παχέος εντέρου
Διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για καρδιαγγειακό κίνδυνο στο
31% των γυναικών και ανδρών ηλικίας 50-69 ετών

Ορόσημα
Συμβασιοποιήσεις με φορείς υλοποιήσης και αναδόχους
Έναρξη υλοποίησης Εθνικών Προγραμμάτων

1ο τρίμηνο 2022
2022
77

Προεδρία της Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Συντονισμού

7. Ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας στην κατεύθυνση της πρόληψης-πρώιμης διάγνωσης,
θεραπείας & αποκατάστασης
Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση συνιστά κύρια κοινωνική παρέμβαση και ηθικό χρέος. Στο
πλαίσιο αυτό έχει συσταθεί Μόνιμη Επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του
σχεδιασμού για την Ψυχική Υγεία, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, θεσμικά
προηγμένου, ποιοτικού, ανθρωποκεντρικού και κοινοτικά προσανατολισμένου συστήματος
ψυχικής υγείας, που θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς αποκλεισμούς και
με μηδενική ανοχή στο στιγματισμό.
Ενός συστήματος που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλη τη δέσμη των
παρεχομένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ενώ παράλληλα θα εγγυάται την εφαρμογή των
βέλτιστων διεθνών πρακτικών ως προς τη λειτουργία των εν λόγω δομών.
Χρήσιμα «εργαλεία» για το σκοπό αυτό, είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημόσιας Υγείας
2021-2025 και το πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης», στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ
άλλων, δράσεις για τον έλεγχο των εξαρτήσεων, την πρόληψη της υποτροπής, την
κοινωνική επανένταξη, την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Τέλος, κρίσιμο ορόσημο συνιστά η εκπόνηση και εφαρμογή του ΕΣΔ για την ψυχική υγεία
αλλά και η υλοποίηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά και τις
ψυχοτρόπες ουσίες 2021-2026.
Φορέας Υλοποίησης
●

ΥΠΥΓ

Ποιους αφορά
●

Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, τοξικοεξαρτημένοι, άτομα με αυτισμό και οι
οικογένειές τους

Ορόσημα
ΥΑ για τον διετή σχεδιασμό πολιτικών ψυχικής υγείας

3ο τρίμηνο 2021

ΕΣΔ για την Ψυχική Υγεία

4ο τρίμηνο 2021

Επικαιροποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη

4ο τρίμηνο 2021

νόσο Αλτσχάιμερ
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Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1. Αναμόρφωση Δασικών Χαρτών
Η μεταρρύθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει την ανάρτηση όλων των
αναμορφωμένων δασικών χαρτών, η οποία έχει ολοκληρωθεί στο 1ο τρίμηνο του 2021, ενώ
αναμένεται η κύρωση τους στο 90% της επικράτειας εντός του2ου τριμήνου του 2022.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4685/2020, λήφθηκαν υπόψη στο χαρακτηρισμό των
δασικών εκτάσεων οι παλαιότερες αποφάσεις της διοίκησης με αποτέλεσμα τη μείωση του
αριθμού των αντιρρήσεων, διευκολύνθηκε η διαδικασία σύστασης και λειτουργίας των
επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων, ενώ προβλέπεται λεπτομερώς η διαδικασία
συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ό,τι
αφορά τις ρυθμίσεις σχετικά με τις «οικιστικές πυκνώσεις». Επιπλέον προβλέφθηκε
παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για έξι μήνες με το άρθρο 39 του
ν.4801/2021, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργούνται αυτεπάγγελτες διορθώσεις στους
δασικούς χάρτες, αξιοποιώντας τις δηλώσεις προδήλων σφαλμάτων των πολιτών. Με τη
μεταρρύθμιση αυτή, η Ελλάδα πρόκειται να αποκτήσει γρήγορα αξιόπιστους δασικούς
χάρτες, διασφαλίζεται το δάσος ως κοινό αγαθό και δημόσιος φυσικός πόρος σύμφωνα με
το Σύνταγμα αλλά ταυτόχρονα προστατεύονται και τα νόμιμα δικαιώματα των πολιτών. Ο
δασικός χάρτης προσδιορίζει και οριοθετεί τις εκτάσεις, οι οποίες προστατεύονται από τις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις διαχωρίζει από όλες τις διαφορετικού χαρακτήρα
εκτάσεις. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την προώθηση του τιτάνιου έργου του κτηματολογίου η ολοκλήρωση του
οποίου θα προσδώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ποιους αφορά
●

Τους πολίτες της χώρας

Ορόσημα
Σύσταση των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) για τους δασικούς 3ο τρίμηνο 2021
χάρτες
Έναρξη διαδικασίας επικύρωσης των δασικών χαρτών

4ο τρίμηνο 2021

Επικύρωση των δασικών χαρτών για το 90% της χώρας

2ο τρίμηνο 2022
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2. Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο για τον
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, που έρχεται να διορθώσει ατέλειες και
αναποτελεσματικότητες που το καθιστούσαν εμπόδιο στην ανάπτυξη και την προστασία
του περιβάλλοντος. Στηρίζει την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη και επενδύσεις και δίνει
αξία στην ακίνητη ιδιοκτησία των πολιτών, θέτοντας τις βάσεις για απλοποίηση των
χρήσεων γης και τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, εισάγονται καινοτόμα
πολεοδομικά εργαλεία στο πλαίσιο του νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Επίσης, δίνεται η
δυνατότητα για μεταφορά συντελεστή δόμησης, με συγκεκριμένους κανόνες και σε
συγκεκριμένες Ζώνες, επιταχύνεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, με ψηφιοποίηση των
διαδικασιών και απλοποίηση των ελέγχων και καθιερώνονται κίνητρα για την ενίσχυση της
προσβασιμότητας των κτηρίων για τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ποιους αφορά
●

Τους πολίτες της χώρας

Ορόσημα
Έκδοση όγκου δευτερογενούς

4ο τρίμηνο
2021

3. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις αστικές αναπλάσεις
Βασική μεταρρυθμιστική προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
αποτελεί η ενθάρρυνση των ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων, που βελτιώνουν την
όψη και λειτουργικότητα πόλεων και συνοικιών και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για
αυτές, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες τους. Συγκεκριμένα, με το προωθούμενο
θεσμικό πλαίσιο επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τις αστικές αναπλάσεις,
ώστε αυτές να μην περιορίζονται σε αποσπασματικές πεζοδρομήσεις και διαμορφώσεις
ελεύθερων χώρων, όπως μέχρι σήμερα, αλλά να ενθαρρύνονται ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, που θα περιλαμβάνουν και την ανανέωση ιδιωτικών
κτηρίων. Η νέα προσέγγιση για τις αστικές αναπλάσεις, είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές
πρακτικές των τελευταίων δύο δεκαετιών, όπου ο δημόσιος χώρος θα ανασχεδιάζεται
λαμβάνοντας υπ’ όψιν κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες, όπως
αυτές αποτυπώνονται στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) των Δήμων.
Επιπλέον, το νέο θεσμικό πλαίσιο θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ιδιωτών για την
ανανέωση – ή ακόμα και απόσυρση – του γηρασμένου κτηριακού δυναμικού, και για τη
χρηματοδότηση των απαραίτητων παρεμβάσεων. Παράλληλα, αξιοποιώντας πόρους από το
Ταμείο Ανάκαμψης θα προωθηθούν στην πράξη εκτεταμένες αστικές αναπλάσεις, με στόχο
την αναζωογόνηση αστικών περιοχών σε όλη τη χώρα, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας
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απέναντι στην κλιματική αλλαγή, και την ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής και ιστορικής αξίας των αστικών περιοχών.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ποιους αφορά
●

Τους πολίτες της χώρας

Ορόσημα
Δημοσίευση Οδηγού Προγράμματος πιλοτικών

3ο τρίμηνο 2021

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πιλοτικές
αναπλάσεις.

4ο τρίμηνο 2021

Ολοκλήρωση νέου θεσμικού πλαισίου (νόμος) για τις αστικές
αναπλάσεις

4ο τρίμηνο 2021

4. Κατάρτιση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε εφαρμογή της πολεοδομικής
μεταρρύθμισης
Η μεταρρύθμιση σχετίζεται με την ανάπτυξη Πολεοδομικών Σχεδίων για την εφαρμογή της
πολεοδομικής μεταρρύθμισης και τα σχετικά συστήματα σχεδιασμού. Τα σχέδια
επηρεάζουν οριζόντια μια σειρά τομέων πολιτικής, όπως προστασία του περιβάλλοντος,
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, το δομημένο περιβάλλον, την κατανομή της
δημόσιας υποδομής, την καταμερισμό επενδύσεων κ.λπ. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει 5
δράσεις: (α) προετοιμασία των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, (β) προετοιμασία των
Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, (γ) προετοιμασία ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό
των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), (δ) προετοιμασία ανεξάρτητων σχεδίων
Οριοθέτησης Οικισμών, και (ε) προετοιμασία ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό
των δημοτικών δρόμων. Η εν λόγω μεταρρύθμιση αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την
επιτάχυνση των επενδύσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο, καθώς η εφαρμογή της θα αποσαφηνίσει και θα ρυθμίσει το θεσμικό πλαίσιο
(χρήσεις γης, όροι δόμησης, κανονισμοί και περιορισμοί, περιοχές προστασίας, περιοχές
για ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, ιδίως στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας, περιοχών ειδικών αστικών κινήτρων κ.λπ.) για την
κατανομή και κατασκευή όλων των τύπων έργων και υποδομών, την προστασία του
περιβάλλοντος και τον καθορισμό των μέτρων για τον περιορισμό ή / και προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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Ποιους αφορά
●

Τους πολίτες της χώρας

Ορόσημα
Έγκριση τευχών δημοπράτησης

3ο τρίμηνο 2021

Έκδοση προκήρυξης του δεύτερου κύκλου αναθέσεων
4ο τρίμηνο 2021

Προϋπολογισμός: Το συνολικό κόστος της μεταρρύθμισης είναι 250 εκατομμύρια ευρώ
(310 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), τα οποία θα χρηματοδοτηθούν
από το Ταμείο Ανάκαμψης.

5. Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του ΕΛΑΠΕ
Η μεταρρύθμιση αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια συνολικής αναθεώρησης του
ρόλου και της λειτουργίας του ΕΛΑΠΕ στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με
σκοπό την εξασφάλιση της οικονομικής του βιωσιμότητας λαμβάνοντας υπόψη
συστημικούς παράγοντες αλλά και μη αναμενόμενες προκλήσεις. Επιδίωξη της
μεταρρύθμισης αποτελεί η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην πορεία προς
την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα αποφεύγοντας οποιαδήποτε
διαταραχή της ισορροπίας της αγοράς ενέργειας.
Οι στόχοι της μεταρρύθμισης σχεδιάζεται να επιτευχθούν μεταξύ άλλων μέσω: α) του
εντοπισμού και της κατηγοριοποίησης των υψηλών εκροών που σχετίζονται με τη
λειτουργία του παλαιού λογαριασμού, β) της δημιουργίας ενός earlywarning system που θα
προειδοποιεί για ενδεχόμενη απόκλιση μεταξύ προβλεπόμενων εισροών και εκροών, γ) της
ανάπτυξης αυτόνομου μηχανισμού για την αποζημίωση των νέων επενδύσεων ΑΠΕ, δ) της
μείωσης των νομικών κινδύνων και ε) της εξασφάλισης της δυνατότητας πρόσβασης των
επενδυτών σε τραπεζική χρηματοδότηση. Επιπλέον εξασφάλιση για τη βιωσιμότητα του
λογαριασμού, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των επενδυτών αποτελεί η
χρηματοδότηση που έχει προβλεφθεί να παρασχεθεί από τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης με ορίζοντα το 2024.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ορόσημα
Εισαγωγή Συστημάτων Εμπορίας Εγγυήσεων Προέλευσης και Έγκαιρης 2ο τρίμηνο 2022
Προειδοποίησης
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Θέσπιση Νέου Λογαριασμού για τις μονάδες που τίθενται σε λειτουργία 2ο τρίμηνο 2022
από 01/01/2021 και μετά

6. Σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας
Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη μακροχρόνια προστασία των νοικοκυριών από τις δυσμενείς
επιπτώσεις της ενεργειακής πενίας και αποτελεί συστατικό στοιχείο των πολιτικών και
μέτρων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα με ορίζοντα το 2030. Βασική
προϋπόθεση για την επιτυχία της αποτελεί ο ακριβής και αντικειμενικός προσδιορισμός
των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών και η ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών τους στη
διαδικασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης των μέτρων πολιτικής, σε ετήσια βάση.
Σήμερα, εκτιμάται ότι το 17,9% του συνολικού πληθυσμού αδυνατεί να θερμαίνει το σπίτι
του.
Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής
«σχεδίου δράσης», το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τρεις διαφορετικές κατηγορίες μέτρων
πολιτικής: α) μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, β) μέτρα βραχυπρόθεσμης
προστασίας των ενεργειακά πτωχών νοικοκυριών και γ) μέτρα χρηματοδότησης. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, θα σχεδιαστούν στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών,
ενώ θα ενισχυθεί και η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ. Επιπλέον, θα διερευνηθούν κίνητρα
τόσο για τους προμηθευτές ενέργειας δυνάμει του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης, όσο και για ενεργειακές κοινότητες.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ποιους αφορά
●

Ενεργειακά φτωχά και ευάλωτα νοικοκυριά

Ορόσημα
Έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης

3ο τρίμηνο 2021

7. Αναμόρφωση του πλαισίου αδειοδότησης των ΑΠΕ
Βασική στόχευση της μεταρρύθμισης αποτελεί η απλούστευση και ο εξορθολογισμός των
διαδικασιών αδειοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που αποτελεί
επιπλέον και χαρακτηριστικό στόχο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Ήδη από την έναρξή της και με τον νόμο
4685/2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της απλοποίησης και επιτάχυνσης της
αδειοδοτικής διαδικασίας για τα έργα ΑΠΕ, με την αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής
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από τη Βεβαίωση Παραγωγού. Το επόμενο βήμα της απλοποίησης αφορά στην
τροποποίηση της δεύτερης φάσης αδειοδότησης (Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Λειτουργίας)
και περιλαμβάνει μείωση του αριθμού των δικαιολογητικών και των σταδίων που
απαιτούνται για την έκδοσή του, την απλοποίηση της διαδικασίας σύνδεσης δικτύου, την
περαιτέρω απλούστευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την πλήρη ψηφιοποίηση
ολόκληρης της διαδικασίας αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ το πληροφοριακό σύστημα θα
λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης). Τέλος, το τρίτο βήμα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση
ενός περιεκτικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη της υπεράκτιας
αιολικής ενέργειας (πακτωμένες ή πλωτές ανεμογεννήτριες). Το πλαίσιο θα αντιμετωπίζει
τα εξής τρία ζητήματα: α) Τη χωροθέτηση β) τη διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα και το
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και, τέλος, γ) το καθεστώς αποζημίωσης των επενδύσεων
(μακροπρόθεσμα με δημοπρασίες και σε μεταβατικό στάδιο με σταθερή τιμή).
Παράλληλα, στη μεταρρύθμιση αυτή εντάσσεται και η ολοκλήρωση δύο πρόσθετων
ρυθμιστικών βελτιώσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: (α) η δημιουργία ενός
Συστήματος Παρακολούθησης Αγοράς από τη Ρ.Α.Ε. και (β) η ολοκλήρωση της συμμετοχής
της απόκρισης ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ποιους αφορά
●

Επενδυτές και επιχειρήσεις, νοικοκυριά και το περιβάλλον εν συνόλω

Ορόσημα
Εισαγωγή και θέσπιση της 2ης φάσης της μεταρρύθμισης

2ο τρίμηνο 2022

Θέσπιση πλαισίου για τα υπεράκτια πάρκα ανεμογεννητριών

2ο τρίμηνο 2022

Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Αγοράς

2ο τρίμηνο 2022

Συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης στην Αγορά Εξισορρόπησης

2ο τρίμηνο 2022

8. Θέσπιση νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού
Με τη μεταρρύθμιση επιδιώκεται η σταδιακή εξάλειψη των αδυναμιών και εμποδίων που
σχετίζονται κυρίως με την αβεβαιότητα στη χωροθέτηση και τις καθυστερήσεις που αυτή
επιφέρει στο σχεδιασμό, την αδειοδότηση και ανάπτυξη ιδιωτικών και δημόσιων
επενδύσεων.
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Ταυτόχρονα με την κατάρτιση και θέσπιση του νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού
σκοπείται η αρμονική συνύπαρξη της ανθρώπινης δραστηριότητας με το φυσικό
περιβάλλον, στη βάση της γαλάζιας οικονομίας και της προστασίας της βιοποικιλότητας, με
την προώθηση των υδατοκαλλιεργειών, της αλιείας, των εγκαταστάσεων και των υποδομών
για την εξερεύνηση, εκμετάλλευση και εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων
ενεργειακών πόρων, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η επιστημονική
έρευνα, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ των νησιών μέσω υποβρύχιων γραμμών
καλωδίων και αγωγών και ο τουρισμός. Ο νέος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός
περιλαμβάνει α) την εθνική χωρική στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον και β)
θαλάσσια χωρικά σχέδια.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ποιους αφορά
●

Το σύνολο του πληθυσμού της χώρας

9. Θέσπιση των νέων Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τις ΑΠΕ, τη Βιομηχανία, τον
Τουρισμό και τις Υδατοκαλλιέργειες
Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, που στόχο
έχουν, αφενός, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της
βιοποικιλότητας, ενώ θα αποτελέσουν, αφετέρου, εφαλτήριο για την ανάπτυξη της εθνικής
οικονομίας, μέσω της αύξησης του ΑΕΠ και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η
εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα αποσαφηνίσει και θα θέσει το θεσμικό πλαίσιο για τη
χωροθέτηση και κατασκευή κρίσιμων έργων και υποδομών, που θα δώσουν ώθηση στις
επενδύσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Προς τούτο θα θεσπιστούν τέσσερα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, για τις ΑΠΕ, προκειμένου
να αναπτυχθεί ένα σαφές και απλοποιημένο πλαίσιο αναφορικά με τις διαδικασίες
αδειοδότησης και εγκατάστασης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για τη Βιομηχανία,
που θα αποτελέσει βασική παράμετρο της χωρικής πολιτικής για την ανάπτυξη της
βιομηχανίας στην Ελλάδα, για τον Τουρισμό το οποίο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα
του τουριστικού προϊόντος και θα διασφαλίσει την προστασία και την αειφορία των πόρων
και τέλος ένα για τις Υδατοκαλλιέργειες, που θα κατατείνει στην ενίσχυση του κλάδου των
υδατοκαλλιεργειών και στην εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος των
ελληνικών θαλασσών.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ποιους αφορά
●

Το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.

Ορόσημα
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ΕΧΠ ΑΠΕ: Παραλαβή Α' Σταδίου της μελέτης του Ειδικού Χωροταξικού 4ο τρίμηνο 2021
Πλαισίου
Παραλαβή Β' Σταδίου της μελέτης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου

2ο τρίμηνο 2022

ΕΧΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Εκκίνηση σύμβασης

4ο τρίμηνο 2021

ΕΧΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Εκπόνηση και υποβολή της Στρατηγικής Μελέτης 1ο τρίμηνο 2022
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΕΧΠ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: Δημοσίευση προκήρυξης

4ο τρίμηνο 2021

10. Πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών για τη φόρτιση των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών
των αερίων του θερμοκηπίου και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, ιδιαίτερα στον
τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών αποτελεί τη βασική επιδίωξη της
μεταρρύθμισης. Παράλληλα, μέσω της ηλεκτρικής κινητικότητας η Ελλάδα ανταποκρίνεται
τόσο στην ανάγκη για αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην εγχώρια αγορά ενέργειας, όσο
και στην επιλογή για αύξηση του μεριδίου ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην
εγχώρια αγορά, που αποτελούν και τα δύο σημαίνοντες στόχους του Εθνικού Σχεδίου για
την Ενέργεια και το Κλίμα.
Η μεταρρύθμιση που θα προωθηθεί κυρίως μέσω της θέσπισης ρυθμίσεων που αφορούν
τον εξηλεκτρισμό του τομέα των μεταφορών και ειδικότερα την ανάπτυξη των αναγκαίων
προς το σκοπό αυτό υποδομών φόρτισης, έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται με την έκδοση
του ν. 4710/2020. Θα ακολουθήσει η δημοσίευση των σχετικών πράξεων δευτερογενούς
νομοθεσίας που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο, γεγονός που θα επιτρέψει την ανάπτυξη
της αγοράς ηλεκτροκίνησης και ειδικότερα της αγοράς υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων, ενώ παράλληλα εκπονούνται Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)
από τους δήμους. Προς την κατεύθυνση αυτή το ΥΠΕΝ έχει ήδη δημοσιεύσει τις σχετικές
τεχνικές οδηγίες που θα διευκολύνουν την τοπική αυτοδιοίκηση στην εκπόνηση των ΣΦΗΟ.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ποιους αφορά
●

Νυν και μελλοντικούς ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων και δη ιδιώτες, εταιρείες ή
δημόσιους οργανισμούς (πχ ΟΤΑ)
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Ορόσημα
Υπογραφή των ώριμων κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στον ν.
4710/2020

4ο τρίμηνο 2021

Ολοκλήρωση των σχεδίων των μεγάλων και μεσαίων Δήμων για την 4ο τρίμηνο 2021
χωροταξική κατανομή και εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων

11. Θέσπιση της νέας ρυθμιστικής αρχής υδάτων και λυμάτων
Με τη μεταρρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των
υδάτων μέσω της σύστασης και λειτουργίας Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων. Η Αρχή θα
αναλάβει σαφείς και συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες, οι οποίες θα προκύψουν ως
αποτέλεσμα μελέτης και εκτεταμένης διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και
ενδεικτικά θα έχει ως ρόλο: α) την ενίσχυση της εποπτείας των φορέων διαχείρισης
υδάτων, β) την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης του συστήματος διαχείρισης των υδάτων
και λυμάτων, γ) βελτίωση της διοικητικής, τεχνικής, οργανωτικής και οικονομικής
επάρκειας των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος, δ) την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας
τιμολογιακής πολιτικής σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ε) την εξασφάλιση
της συμμόρφωσης των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος με τις αρχές της
περιβαλλοντικά ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Η λειτουργία της Αρχής θα
βασιστεί στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ποιους αφορά
●

Φορείς παροχής υπηρεσιών ύδατος και τους πολίτες της χώρας

12. Ενίσχυση της ανακύκλωσης και υιοθέτηση αρχών της κυκλικής οικονομίας. Νέο
θεσμικό πλαίσιο για τα απόβλητα – ανακύκλωση
Με τις διατάξεις του ν. 4819/2021 εισάγονται μεταρρυθμίσεις με τις οποίες επιδιώκεται η
αναστροφή της πυραμίδας της ιεράρχησης στη διαχείριση αποβλήτων. Βασικοί άξονες η
πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, η μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής
και της διαχείρισης αποβλήτων, η αύξηση της ανακύκλωσης, ο περιορισμός του συνολικού
αντίκτυπου της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, με στόχο τη
μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Επιπλέον επιδιώκεται η θέσπιση κανόνων για τα
Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού και την οργάνωση και λειτουργία
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, ενώ ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τις
συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας. Πρόκειται για μια
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ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο, ενοποιούνται οι
διατάξεις περί αποβλήτων και εναλλακτικής διαχείρισης, εκσυγχρονίζονται και
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας στα πλαίσια των κατευθύνσεων
και των οδηγιών της ΕΕ.
Με τη δέσμη μέτρων που υιοθετούνται στο νόμο, μεταξύ των οποίων το σύστημα
«Πληρώνω Όσο Πετάω», η επιβολή τέλους ταφής, η υποχρεωτική χωριστή συλλογή των
βιολογικών αποβλήτων έως 31 Δεκεμβρίου 2022, η θέσπιση Προγραμμάτων Διευρυμένης
Ευθύνης του Παραγωγού έως την 3η Ιανουαρίου 2022, η θέσπιση κινήτρων για τη δωρεά
τροφίμων, η υποχρεωτική υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός Κέντρου
Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης (ΚΔΕΥ) έως το τέλος του έτους 2023 από τους Δήμους,
η υποχρέωση καθιέρωσης από την 1η.1.2024, χωριστής συλλογής για τα επικίνδυνα
κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά με μέριμνα του οικείου
Δήμου, η υποχρέωση από 1.1.2022 κάθε δημόσια και ιδιωτική σχολική μονάδα
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διαθέτει κάδους ή περιέκτες για τη
χωριστή συλλογή αποβλήτων (έντυπο, υλικά συσκευασίας, απόβλητα τροφίμων,
μπαταρίες) καθώς και η υποχρέωση οργάνωσης από 1.1.2022 από τους φορείς της γενικής
Κυβέρνησης της χωριστής συλλογής χαρτιού, η υποχρέωση από το 2025 οι πλαστικές
σακούλες μεταφοράς να περιέχουν τουλάχιστον 30% σε ανακυκλωμένο πλαστικό, η
τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα
μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, η αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
και διαμόρφωση νέων ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων που θα συνεργάζονται
με αυτό για την καταγραφή και παρακολούθηση ειδικότερων θεμάτων στη διαχείριση των
αποβλήτων.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ποιους αφορά
●

Επηρεάζεται όλος ο κοινωνικός ιστός της χώρας, αφού τα οφέλη από την πρόληψη
και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων είναι σημαντικά και αφορούν όλους,
ενώ έχουν παράλληλα οικονομικό αντίκτυπο. Αφορά τον πολίτη, τους Δήμους, τις
επιχειρήσεις.

Ορόσημα
✓ Κατευθύνσεις για την οργάνωση της χωριστής συλλογής
αποβλήτων στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

4ο τρίμηνο 2021

✓ Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας για τη χρήση ιλύος από την
επεξεργασία αστικών λυμάτων

4ο τρίμηνο 2021
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✓ Θέσπιση Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού 1ο τρίμηνο 2022
για μια σειρά προϊόντα (τα γεωργικά πλαστικά, τα φαρμακευτικά
προϊόντα που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση, τα
στρώματα ύπνου, τα είδη επίπλωσης, τα παιχνίδια και τον
αθλητικό εξοπλισμό, τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα
και τα ηλεκτρικά ποδήλατα)

✓ Κοινή υπουργική απόφαση για τις προδιαγραφές και τη χρήση
του κομπόστ από χωριστά συλλέγοντα βιοαπόβλητα

1ο τρίμηνο 2022

13. Κάθετη οργάνωση και υπαγωγή των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Με τη μεταρρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την
αποτελεσματικότερη διαχείριση σε επίπεδο πρόληψης των δασικών εκτάσεων της χώρας.
Τροποποιείται η οργανωτική δομή των Δασικών Υπηρεσιών, οι οποίες μεταφέρονται από
τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο ΥΠΕΝ με το σύνολο των ασκούμενων από αυτές
αρμοδιοτήτων. Οι Δασικές Υπηρεσίες θα υπάγονται πλέον στο ΥΠΕΝ ως περιφερειακές
υπηρεσίες του και το Υπουργείο θα μεριμνά για την κάθετη οργάνωση και λειτουργία τους.
Η ευθύνη της χάραξης της εθνικής στρατηγικής και της πολιτικής για την αξιοποίηση και
προστασία των δασών ανήκει στο ΥΠΕΝ. Οι Δασικές Υπηρεσίες αποτελούν το φυσικό
Διαχειριστή των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων και με την μεταφορά τους και την
υπαγωγή τους στο ΥΠΕΝ εξασφαλίζεται η ενιαία και αδιαίρετη εφαρμογή της στρατηγικής
και της πολιτικής, που περιγράφηκε, ευελπιστώντας να διορθωθεί η μέχρι σήμερα διάχυση
της ευθύνης εφαρμογής της Δασικής Πολιτικής από διαφορετικά διοικητικά σχήματα.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα της μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ:
-Αποδοτικότερη οργάνωση και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
-Αποτελεσματικότερη εποπτεία των δασικών υπηρεσιών
-Ομοιόμορφη εφαρμογή της Δασικής Πολιτικής

Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ποιους αφορά
●

Δασικές Υπηρεσίες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Υπαγωγή Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ

2ο τρίμηνο 2021
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Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

1. Αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής και των
υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας
θα είναι η δημιουργία ενός νέου οργανωτικού μοντέλου, το οποίο θα υποστηρίζει και θα
κατευθύνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό το
ανθρώπινο δυναμικό. Η μεταρρύθμιση είναι ήδη σε εξέλιξη, καθώς έχει συγκροτηθεί η
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ενώ το 1ο τρίμηνο του 2022 αναμένεται η ολοκλήρωση του
σ/ν του νέου οργανογράμματος. Βασική προϋπόθεση της εν λόγω μεταρρύθμισης είναι η
εξασφάλιση ενός σημαντικού αριθμού προσλήψεων που εκτιμάται περί τα 200 άτομα.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ποιους αφορά
●

Προσωπικό, ένστολο και πολιτικό, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ορόσημα
Σ/ν για το οργανόγραμμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

1ο τρίμηνο 2022

2. Μεταρρύθμιση και αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης
Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης βασίζεται στην ανάπτυξη του
νέου προφίλ του Αστυνομικού, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τις απαιτήσεις
των νέων οργανικών μονάδων και του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Προκύπτει κυρίως από
την ανάγκη κατάρτισης, μετεκπαίδευσης και δια βίου επιμόρφωσης του προσωπικού
προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί στις νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η μεταρρύθμιση
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ έχει ολοκληρωθεί το έργο της Ομάδας Εργασίας που ανέλαβε
τη χάραξη της νέας αστυνομικής εκπαίδευσης, βασιζόμενη στη μελέτη των αναγκών καθώς
και των συστημάτων εκπαίδευσης άλλων χωρών. Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί εντός
του 2ου τριμήνου του 2022 με την ψήφιση του νόμου και την αναδιοργάνωση του
εκπαιδευτικού υλικού και των προγραμμάτων σπουδών.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
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Ποιους αφορά
●

Ευρύτερη Κοινωνία

●

Ένστολο προσωπικό που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία

Ορόσημα
Σ/ν για τη μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας

1ο τρίμηνο 2022

Εισαγωγή νέων συγγραμμάτων και προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις
Αστυνομικές Σχολές

2ο τρίμηνο 2022

Ίδρυση και λειτουργία των νέων Ειδικών Σχολείων Μετεκπαίδευσης για
Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριοφύλακες

2ο τρίμηνο 2022

Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης της Ελληνικής Αστυνομίας

2ο τρίμηνο 2022

3. Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη επεξεργάζεται σειρά μεταρρυθμιστικών προτάσεων προκειμένου να ενισχυθεί η
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην βέλτιστη εξυπηρέτηση
του κοινωνικού συνόλου, ενώ θα απελευθερώσει και αστυνομικούς από γραφειοκρατικές
εργασίες προς όφελος της ενίσχυσης της ασφάλειας στις πόλεις και στις γειτονιές. Ήδη, οι
υπηρεσίες για το γνήσιο της υπογραφής παρέχονται σε σημαντικό βαθμό ηλεκτρονικά, ενώ
μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2022 θα επεκταθεί αυτή η μεταρρυθμιστική δράση και σε λοιπές
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εκτεταμένη ψηφιοποίηση συνδέεται άρρηκτα με
την μεταρρυθμιστική δράση της αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ποιους αφορά
●

Ευρύτερη Κοινωνία

Ορόσημα
Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η Ελληνική Αστυνομία

20 τρίμηνο 2022
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4.Εκπόνηση δόγματος εσωτερικής ασφάλειας
Το δόγμα εσωτερικής ασφάλειας συνιστά το σημαντικότερο θεσμικό κείμενο στρατηγικού
χαρακτήρα στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Σε αυτό αποτυπώνονται οι αξίες και η
φιλοσοφία που καθορίζει την πολιτική εσωτερικής ασφάλειας, οι μεσοπρόθεσμοι και οι
μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι προκλήσεις και απειλές, αλλά και τα διαθέσιμα μέσα για την
αντιμετώπισή τους. Η εκπόνηση θεσμικού κειμένου στρατηγικής για την εσωτερική
ασφάλεια θα συνεισφέρει καταλυτικά στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της
αστυνομίας και της κοινωνίας, αλλά και στην εμπέδωση μιας κουλτούρας ασφάλειας και
συνεργασίας μεταξύ των στελεχών των διαφόρων οργάνων και φορέων του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η
συγκρότηση των προσχεδίων του δόγματος, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένονται τα
επιμέρους Σχέδια Δράσης, καθώς και η επικαιροποίηση του μηχανισμού διαχείρισης
κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ποιους αφορά
●

Ευρύτερη Κοινωνία

Ορόσημα
Μελέτη για το δόγμα εσωτερικής ασφάλειας

2ο τρίμηνο 2022

Τελικό σχέδιο για την εκπόνηση

4ο τρίμηνο 2022

Υλοποίηση Δόγματος Εσωτερικής Ασφάλειας (επί μέρους Σχέδια Δράσης και
επικαιροποίηση μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας)

1ο τρίμηνο 2023

5. Τροποποίηση Σωφρονιστικού Κώδικα
Η αναμόρφωση του συνόλου του Σωφρονιστικού Κώδικα κρίνεται ως αναγκαία
προκειμένου να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, στις διεθνείς
συμβάσεις, στις κατευθύνσεις των Διεθνών Οργανισμών καθώς και στις καλές πρακτικές
των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Έχει ήδη συσταθεί η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και το 1 ο
τρίμηνο του 2022 θα κατατεθεί το τελικό εισηγητικό της υπόμνημα. Η νομοθετική
πρωτοβουλία ψήφισης του Κώδικα προγραμματίζεται για το 3ο τρίμηνο του 2022.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
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Ποιους αφορά
●

Ευρύτερη Κοινωνία

●

Κρατούμενοι και Σωφρονιστικοί υπάλληλοι στα Καταστήματα Κράτησης

Ορόσημα
Παράδοση τελικού εισηγητικού πονήματος με ενσωματωμένες αλλαγές

1ο τρίμηνο 2022

Νομοθετική πρωτοβουλία ψήφισης νέου Σωφρονιστικού Κώδικα

3ο τρίμηνο 2022

6. Αναβάθμιση υποδομών των Καταστημάτων Κράτησης
Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αναδιοργάνωση του σωφρονιστικού συστήματος και η
επέκταση του δικτύου των Καταστημάτων Κράτησης, σαν απαραίτητη συνθήκη τόσο για την
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατούμενων, όσο και για την ασφάλεια
διαχείρισης του πληθυσμού. Εμβληματικό έργο της μεταρρύθμισης είναι η μετεγκατάσταση
των φυλακών Κορυδαλλού σε σύγχρονες και ασφαλείς νέες εγκαταστάσεις στον
Ασπρόπυργο. Το προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση του Π.Δ. και η ανακήρυξη του
αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της κατασκευής. Παράλληλα, το Υπουργείο
προγραμματίζει τη μετεγκατάσταση των Καταστημάτων Κράτησης Χαλκίδας και Ιωαννίνων,
ενώ το 2ο εξάμηνο του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί το Κατάστημα Κράτησης Κρήτη ΙΙ.
Παράλληλα, το Υπουργείο προγραμματίζει έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ποιους αφορά
●

Κρατούμενοι και Σωφρονιστικοί υπάλληλοι στα Καταστήματα Κράτησης

Ορόσημα
Έκδοση Π.Δ. για το νέο Κατάστημα Κράτησης στον Ασπρόπυργο

1ο τρίμηνο 2022

Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο:
Εκκίνηση διαδικασιών μέσω ΣΔΙΤ για την ανακήρυξη του Αναδόχου

1ο τρίμηνο 2022

Κατάστημα Κράτησης ΚΡΗΤΗ ΙΙ-Ολοκλήρωση έργου

3ο τρίμηνο 2022

Έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ: Ολοκλήρωση εργασιών
διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου που θα συνδέει το οδόστρωμα και το
χώρο στάθμευσης με την είσοδο σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης

2ο τρίμηνο 2022
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Πραγματοποίηση κατασκευαστικών και επισκευαστικών παρεμβάσεων στα
νομιμοποιημένα πλέον Καταστήματα Κράτησης

4ο τρίμηνο 2022

Παραλαβή έγκρισης του Ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για την κατασκευή
του νέου Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων. Προετοιμασία έκδοσης
σχετικού Π.Δ.

3ο τρίμηνο 2022

7. Μετασωφρονιστική μέριμνα - επανένταξη
Η μέριμνα για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των κρατουμένων είναι βασική
μεταρρυθμιστική πολιτική του Υπουργείου και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο στόχος της
ουσιαστικής επανένταξης συνδέεται ευρύτερα με τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
της εργασιακής αποκατάστασης των αποφυλακισμένων. Ακόμα, εξυπηρετεί την
αποσυμφόρηση των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς αποτρέπει την επιστροφή των
αποφυλακισμένων σε παραβατικές συμπεριφορές. Η μεταρρύθμιση υλοποιείται ήδη μέσω
της θεσμοθέτησης της επέκτασης του δικτύου του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ σε έξι πόλεις, καθώς
και μέσω της δημιουργίας γραφείων επανένταξης εντός των Καταστημάτων Κράτησης για
την κατάλληλη προετοιμασία των κρατουμένων. Το Υπουργείο έχει δρομολογήσει τη
σύσταση των νέων παραρτημάτων και, μέχρι το 2ο εξάμηνο του 2022, στοχεύει στην
επιχειρησιακή λειτουργία 3 εξ αυτών σε Βόλο, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Προγραμματίζεται
επίσης η προκήρυξη θέσεων προσωπικού για τη στελέχωσή τους.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ποιους αφορά
●

Αποφυλακισθέντες

●

Κρατούμενοι στα Καταστήματα Κράτησης

Ορόσημα
Σχεδιασμός της οργάνωσης και λειτουργίας έξι παραρτημάτων

4ο τρίμηνο 2021

Έναρξη λειτουργίας τριών παραρτημάτων σε Βόλο, Πάτρα και
Θεσσαλονίκη

2ο τρίμηνο 2022

Συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την έκδοση προκήρυξης
νέων θέσεων του προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ

2ο τρίμηνο 2022
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Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου και μοντέλου λειτουργίας των μουσείων
Τα 5 μεγάλα αρχαιολογικά μουσεία της Χώρας (Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Βυζαντινό Αθήνας και Θεσσαλονίκης) αποτελούν σήμερα
ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπαγόμενες
στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με το νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποκτούν έτσι διοικητική
αυτοτέλεια να χαράσσουν στρατηγική και αναπτυξιακό σχεδιασμό ανάλογα με τη
φυσιογνωμία και τις συλλογές εκάστου και
να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο
πολυπολιτισμικό κοινό με τις αυξημένες απαιτήσεις. Τα μουσεία πλέον θα εκτελούν δικό
τους προϋπολογισμό, θα προσελκύουν ίδιους πόρους μέσα από την διαμόρφωση σχετικών
πολιτικών με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής ενίσχυσης αυτών (δεδομένου και του
γενικότερου στόχου της περιστολής των δημοσίων δαπανών). Ο στόχος είναι να
αποτελέσουν όχι μόνο θεματοφύλακες συλλογών αλλά σύνθετους και πολυδύναμους
θεσμούς με εξωστρέφεια και δυνατότητα επικοινωνίας του μηνύματός τους προς το κοινό,
λειτουργώντας ωστόσο υπό την εποπτεία και εντός του πλαισίου της δημόσιας πολιτιστικής
πολιτικής που χαράσσεται από το κεντρικό Κράτος.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ποιους αφορά
●

Τους πολίτες κάθε ηλικίας, τους επισκέπτες της Χώρας και το ειδικό επιστημονικό
κοινό

Ορόσημα
Ψήφιση σχεδίου νόμου

4ο τρίμηνο 2021

2. Κύρωση του Κώδικα για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς
Η κωδικοποίηση και η αναμόρφωση του δικαίου αποτελούν πρακτικές καλής νομοθέτησης
που συντείνουν στην πραγμάτωση της αρχής της ασφάλειας του δικαίου, ως ειδικότερης
έκφρασης της αρχής του κράτους δικαίου και στην απλούστευση της καθημερινότητας των
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πολιτών. Ο νόμος 3028/2002(A’153) αποτέλεσε το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθέτημα για
την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μετά το 1932.
Με την παρούσα κωδικοποίηση επιτυγχάνεται η συστηματοποίηση του ισχύοντος
ρυθμιστικού πλαισίου με την ένταξη στον παρόντα Κώδικα και μεταγενέστερων
νομοθετημάτων, όπως η ήδη κυρωμένη με τον ν.3521/2006 Σύμβαση των Παρισίων της 1710-2003 για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ο ν. 4355/2015 που
ενσωμάτωσε την Οδηγία 2014/60/ΕΕ σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στο
εθνικό δίκαιο. Επίσης, αποσκοπεί στη συστηματοποίηση διάσπαρτων διατάξεων, όπως οι
ρυθμίσεις για τον καταδυτικό τουρισμό στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς
χώρους, τη διευρυμένη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για διαφορές σχετικά με
την κυριότητα, νομή και κατοχή κινητών μνημείων, τον περιορισμός της ευθύνης των
Πρόεδρων και των μελών των Συμβουλίων κ.ά. Οι διατάξεις προσαρμόστηκαν ως προς τις
αρμοδιότητες διοικητικών οργάνων, τις ονομασίες των αρμοδίων Υπουργείων και σε
ελάχιστες περιπτώσεις αναδιατυπώθηκαν, ώστε να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια ή άλλες
καταργήθηκαν διότι είχαν καταστεί άνευ αντικειμένου.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ορόσημα
Κατάθεση και ψήφιση σχεδίου νόμου

4ου τρίμηνο 2021

3. Πλατφόρμα «Πέλοπας»
Σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), συστήνεται ο «ΠΕΛΟΠΑΣ», η
ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής κάθε αθλητικής εγκατάστασης που υπάρχει στην χώρα
για να μπορεί να εκπονηθεί στοχευμένα και αποτελεσματικά ο εκάστοτε σχεδιασμός αλλά
και η ανάπτυξη αθλημάτων. Με το άρθρο 47 του ν. 4809/2021 θεσμοθετήθηκε και επίσημα
ο Πέλοπας, καθιστώντας υποχρεωτική την καταχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων από
τους ΟΤΑ, ολοκληρώνοντας τις προβλεπόμενες ενέργειες θεσμικού χαρακτήρα.
Εντός του 2022 και μέχρι το πέρας του τρίτου τριμήνου στόχος είναι να γίνει η καταχώρηση
των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις Περιφέρειες και όσους Δήμους δεν έχουν
ολοκληρώσει ακόμα την καταχώρηση.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ποιους αφορά
•

Όλους τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού
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4. Ψηφιακή Αθλητική Κάρτα
Μέσω της τεχνολογίας και των εφαρμογών ο αθλητισμός θα διοχετευθεί στην κοινωνία,
αφού ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει το δικό του προφίλ και από το κινητό του
τηλέφωνο να μπορεί να μετέχει σε εικονικά αθλητικά γεγονότα, να έχει πρόσβαση σε
πληροφορίες για αθλητικές εγκαταστάσεις και αθλητικές διοργανώσεις. Η υλοποίηση του
έργου θα γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λόγω της
περαιτέρω επεξεργασίας και της ωρίμανσης του έργου, η υλοποίηση αναμένεται να γίνει
προς το τελευταίο εξάμηνο του 2022.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ποιους αφορά
•

Τους πολίτες κάθε ηλικίας

5. Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο
Το πρώτο αθλητικό κέντρο στην Ελλάδα που προορίζεται αποκλειστικά για αθλητές ΑΜΕΑ
αποτελεί μια σύγχρονη αθλητική υποδομή, προσβάσιμη σε όλους, η οποία θα συμβάλει
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην παροχή ίσων ευκαιριών στα μέλη της
κοινωνίας. Εντός του 2022 θα δρομολογηθεί μεγάλο μέρος της υλοποίησής του.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ποιους αφορά
•

Τους αθλητές και αθλούμενους ΑΜΕΑ
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Υπουργείο Δικαιοσύνης

1. Ψηφιακή Στρατηγική για τη Δικαιοσύνη
Με την Ψηφιακή Στρατηγική για την Δικαιοσύνη επιδιώκεται, μέσω του ψηφιακού
μετασχηματισμού της λειτουργίας της, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις επαγγελματικές ομάδες που την υπηρετούν. Η σταδιακή
εφαρμογή της Στρατηγικής έχει οδηγήσει σε υπηρεσίες που ήδη παρέχονται ψηφιακά όπως
τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά δικαστηρίων, η ηλεκτρονική έκδοση δικαστικών αποφάσεων,
πιστοποιητικών φερεγγυότητας και κατάθεση δικογράφων και η παρακολούθηση ροής της
μήνυσης. Με το ελληνικό Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διασφαλίσθηκαν οι
απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση ενός υπερ-έργου που περιλαμβάνει την αναβάθμιση
και επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, με σκοπό την κάλυψη των
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων όλης της χώρας ώστε να λειτουργούν πλήρως
ψηφιακά, παράλληλα με την αναβάθμιση των αντίστοιχων συστημάτων της διοικητικής
δικαιοσύνης, το Εθνικό Ποινικό Μητρώο και το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στον σχεδιασμό του έργου περιλαμβάνονται επιπλέον, η
δημιουργία justice-cloud όπως και η εισαγωγή και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης
από τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους. Από τα προσδοκώμενα οφέλη
ξεχωρίζει η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, όπως
εκφράζεται σε όρους ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης, ανεξαρτησίας στη λειτουργία
της και ποιότητας των αποφάσεών της. Το εν λόγω τρίπτυχο αποτελεί απαρέγκλιτη
προϋπόθεση για την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ενίσχυση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας και
κυρίως την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το έργο αναμένεται
να δημοπρατηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2021 και να συμβασιοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του
2022, από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. – για το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Ποιους αφορά
●

Πολίτες-διαδίκους, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους, επενδυτές επιχειρηματίες

Ορόσημα
Δημοπράτηση του έργου

3ο τρίμηνο 2021

Συμβασιοποίηση του έργου

1ο τρίμηνο 2022
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2. Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων
Σκοπός ίδρυσης του εν λόγω Γραφείου είναι η αξιόπιστη και έγκαιρη συλλογή και
επεξεργασία στοιχείων, που αφορούν στη λειτουργία της δικαιοσύνης, προκειμένου να
αξιοποιηθούν στην λήψη αποφάσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά της. Η
ίδρυσή του προβλέφθηκε, ήδη, με διάταξη στον ν. 4700/2020 ενώ, συμπεριλήφθηκε στον
πρόσφατο Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την έγκριση του Προεδρικού
Διατάγματος - που διέπει τη λειτουργία του - να αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του
2021, από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Mε την λειτουργία του θα καταστεί δυνατή η
ετήσια αξιολόγηση του δικαιοδοτικού συστήματος και η υποβολή προτάσεων στα αρμόδια
δικαστικά όργανα με σκοπό την ομαλή ροή των υποθέσεων, την βέλτιστη αξιοποίηση των
ανθρώπινων πόρων, την αντιμετώπιση των δομικών και λειτουργικών στρεβλώσεων του
συστήματος και, εν γένει, την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. To Γραφείο θα
υποστηρίζεται από ειδικά σχεδιασμένο πληροφοριακό σύστημα. Η δημοσίευση
πρόσκλησης για το εν λόγω έργο αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2021.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ποιους αφορά
●

Όλα τα δικαστήρια της χώρας

Ορόσημα
Έγκριση σχετικού ΠΔ από το ΣτΕ

3ο τρίμηνο 2021

Δημοσίευση πρόσκλησης για το πληροφοριακό σύστημα του εν λόγω 3ο τρίμηνο 2021
έργου

3. Εκσυγχρονισμός του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
Με τον νέο Κώδικα, που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή, επιχειρείται η βελτίωση της
λειτουργίας του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης μέσω της διεύρυνσης, της
αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της διοικητικής υποστήριξης των δικαστηρίων
(πολιτικών, ποινικών και διοικητικών). Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαστικοί υπάλληλοι
αντιμετωπίζονται ως ιδιαίτερη κατηγορία υπαλλήλων, λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας ως
αρωγών της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης και των ειδικών συνταγματικών εγγυήσεων με τις
οποίες αυτοί περιβάλλονται. Μεταξύ των καινοτομιών, που εισάγονται με τον νέο Κώδικα,
κυρίαρχη θεωρείται εκείνη της σύστασης δύο νέων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων,
αναγνωρίζοντας την υψηλή τεχνογνωσία που απαιτεί η άσκηση των ειδικότερων
καθηκόντων τους για την κάλυψη υπαρκτών αναγκών. Πρόκειται για τους:
α) ΠΕ Τεκμηρίωσης & Επικουρίας Δικαστικού Έργου και
β) ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας & Διεθνών Σχέσεων.
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Παράλληλα, θεσπίζονται ρυθμίσεις με σκοπό την ενίσχυση της αίσθησης καθήκοντος των
δικαστικών υπαλλήλων, την ουσιαστική αξιολόγηση και την αξιοκρατική εξέλιξή τους.
Τέλος, στον νέο Κώδικα λαμβάνονται ειδικές πρόνοιες για την διαρκή επιμόρφωση των
δικαστικών υπαλλήλων σε τομείς που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των καθηκόντων
τους.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ποιους αφορά
●

Δικαστικούς υπαλλήλους, πολίτες, επιχειρήσεις

4. Αλλαγές στην οργάνωση των δικαστηρίων
Αντικείμενο του νέου, υπό επεξεργασία, Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάσταση
Δικαστικών Λειτουργών είναι αφενός, ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση των διατάξεών
του με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές στο χώρο της οργάνωσης και της
λειτουργίας Δικαιοσύνης αφετέρου, η εξάλειψη των δυσλειτουργιών που καθυστερούν την
απονομή της δικαιοσύνης και περιορίζουν την αποτελεσματικότητά της. Λαμβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω εξετάζονται προτάσεις με σκοπό να ενισχυθεί το θεσμικό κύρος των
δικαστικών λειτουργών και η ανεξαρτησία τους, επανεξετάζονται οι διαδικασίες
αξιολόγησης και προαγωγής τους, εκσυγχρονίζονται οι δικαστικοί οργανωτικοί σχηματισμοί
- τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς τη λειτουργία τους προκειμένου να καταστούν
αποτελεσματικότεροι - και προωθείται η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης τόσο της
οργάνωσης της δικαιοσύνης όσο και της διαδικασίας απονομής της. Η παράδοση του
τελικού σχεδίου του Κώδικα έχει προγραμματιστεί για το τρίτο τρίμηνο του 2021 και η
ψήφισή του για το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ποιους αφορά
●

Δικαστικούς Λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, πολίτες

Ορόσημα
Παράδοση τελικού σχεδίου του Κώδικα Οργάνωσης Δικαστηρίων & 3ο τρίμηνο 2021
Δικαστικών Λειτουργών
Ψήφιση του Κώδικα

4ο τρίμηνο 2021

100

Προεδρία της Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Συντονισμού

5. Εκσυγχρονισμός της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και συνεχής εκπαίδευση
δικαστικών λειτουργών
Η κατάρτιση και η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών αποτελούν καθοριστικούς
παράγοντες για τη διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής τους ανεξαρτησίας αλλά
και για την ταχεία, ποιοτική και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης. Υπό το πρίσμα
αυτό, επανεξετάζονται τα κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών και εκσυγχρονίζεται το πρόγραμμα σπουδών της προς την
κατεύθυνση της ενίσχυσης του πρακτικού χαρακτήρα της κατάρτισης. Παράλληλα,
προωθείται η εισαγωγή νέων μαθημάτων όπως η δεοντολογία, η διαχείριση χρόνου, η
ψυχολογία, η διοίκηση δικαστηρίων, οι νέες τεχνολογίες κ.ά. Επιπλέον, επανεκτιμάται ο
θεσμός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στα δικαστήρια, μετά την αποφοίτησή
τους από την Σχολή, ενώ ενισχύεται η δια βίου επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών
(ιδίως σε τομείς εξειδικευμένων και τεχνικών ζητημάτων). Η ενίσχυση των γνώσεων και
δεξιοτήτων των δικαστικών λειτουργών της χώρας αποτελεί μία σαφή μεταρρυθμιστική
επιλογή η οποία αναμένεται να παρέχει απτά θετικά αποτελέσματα μέσα από την βελτίωση
της ικανότητας κι επάρκειάς τους να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξειδικευμένες
ανάγκες της ύλης και του νέου τρόπου λειτουργίας των δικαστηρίων. Ως εκ τούτου,
αναβαθμίζεται η ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων και κατ’ επέκταση των υπηρεσιών
προς τους πολίτες. Πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη
μεταστροφή της αντίληψης των πολιτών για το έργο τόσο των Δικαστών όσο και για τη
λειτουργία της Δικαιοσύνης, μέσω των εφαρμοστών του Δικαίου. Στο αμέσως επόμενο
διάστημα παραδίδεται στο Υπουργείο το πόρισμα της Επιτροπής για την αναμόρφωση της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ενώ, η ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου
αναμένεται εντός του τέταρτου τριμήνου του 2021.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ποιους αφορά
●

Δικαστικούς Λειτουργούς

Ορόσημα
Ψήφιση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της 4ο τρίμηνο 2021
ΕΣΔΙ

6. Αξιολόγηση Δικαστών και Μεταρρύθμιση συστήματος Προαγωγών
Η μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης και προαγωγών των δικαστικών λειτουργών,
έχει ως βασικό άξονα την υποχρεωτική σύνδεσή του με την επιμόρφωση, όπως αυτή
παρέχεται μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Στο ίδιο πλαίσιο, προωθείται η μεταρρύθμιση του θεσμού της επιθεώρησης μέσα από:
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●

αντικειμενικά, τυποποιημένα - ποσοτικοποιημένα κριτήρια στις εκθέσεις
αξιολόγησης,
● αύξηση της θητείας των επιθεωρητών, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για
απόκτηση εμπειρίας για ουσιαστική και αποτελεσματική επιθεώρηση,
● ενίσχυση του ρόλου του προϊσταμένου της επιθεώρησης,
● επέκταση επιθεώρησης σε όλους τους βαθμούς (και σε εκείνους που σήμερα δεν
επιθεωρούνται).
Η αντικειμενική και συστηματική αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών της χώρας
προσδοκάται να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση των δικαστικών αποφάσεων καθώς
και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, ενισχύοντας το κύρος και την
αξιοπιστία της δικαιοσύνης, μέσω των κύριων εκφραστών της.
Εντός του 2021 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τόσο το τελικό σχέδιο για την ανωτέρω
μεταρρύθμιση (τρίτο τρίμηνο) όσο και η ψήφιση των σχετικών διατάξεων (τέταρτο
τρίμηνο).
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ποιους αφορά
●

Δικαστικούς Λειτουργούς

Ορόσημα
Παράδοση τελικού σχεδίου

3οτρίμηνο 2021

Ψήφιση σχετικών διατάξεων

4ο τρίμηνο 2021

7. Δικαστικός Χάρτης
Ο δικαστικός χάρτης αποτελεί μία σημαντική μεταρρυθμιστική τομή στο ελληνικό δικαστικό
σύστημα. Ειδικότερα, μέσα από την εισαγωγή μίας σειράς κριτηρίων και την συγκέντρωση
σχετικών δεδομένων, σκοπός της μεταρρύθμισης είναι η αξιολόγηση της συνέχειας
λειτουργίας του συνόλου των δικαστηρίων της χώρας. Ενδεικτικά κριτήρια μπορούν να
είναι το μέγεθος κάθε δικαστηρίου, ο ρυθμός εισαγωγής και ο όγκος νέων υποθέσεων, οι
εκκρεμείς υποθέσεις ανά δικαστήριο, ο βαθμός ψηφιοποίησης, η πιθανότητα μόνιμης
παρουσίας δικαστή στην περιοχή, η πυκνότητα του πληθυσμού κι άλλα γεωγραφικά και
ποιοτικά χαρακτηριστικά (επίπεδο επιχειρηματικότητας, επάρκεια νομικής βοήθειας ή
διαμεσολάβησης) κ.ά. Η επιδιωκόμενη αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη, μέσα από την
συγχώνευση, κατάργηση ή επέκταση των υπαρχόντων δικαστικών δομών, αναμένεται να
συμβάλει σε μία ορθολογική επανακατανομή των δικαστηρίων στον χώρο και των
αρμοδιοτήτων τους. Πρόκειται για μία κρίσιμη μεταρρύθμιση προκειμένου τα δικαστήρια
να αποδεσμεύσουν και επαναξιοποιήσουν χρήσιμους πόρους, λειτουργώντας στην πλήρη
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δυναμική τους και συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης προς
όφελος των πολιτών. Στο πλαίσιο της Διοικητικής Δικαιοσύνης έχει ήδη συγκροτηθεί
αρμόδια Επιτροπή, η οποία αναμένεται να καταθέσει την πρότασή της το πρώτο τρίμηνο
του 2022. Για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, το έργο της συλλογής των αναγκαίων
δεδομένων θα αναλάβει τεχνική βοήθεια, το τέταρτο τρίμηνο του 2021, σε συνέχεια
σχετικής πρόσκλησης το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης + τεχνική βοήθεια που θα λάβει

Ποιους αφορά
●

Εργαζόμενους στον χώρο της Δικαιοσύνης, δικαστές, πολίτες

Ορόσημα
Δημοσίευση πρόσκλησης για τεχνική βοήθεια

3ο τρίμηνο 2021

Συλλογή δεδομένων για την Πολιτική & Ποινική Δικαιοσύνη μέσω τεχνικής 4ο τρίμηνο 2021
βοήθειας
Υποβολή πρότασης για τη Διοικητική Δικαιοσύνη από αρμόδια Επιτροπή

1ο τρίμηνο 2022

8. Δικαστική Αστυνομία
Η δικαστική Αστυνομία συνιστά μια ιδιαίτερη διοικητική υπηρεσία που φέρει αστυνομικό
χαρακτήρα. Η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί παγκόσμια πρακτική και είναι ενεργή και σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο.
Στην Ελλάδα η σύσταση της δικαστικής αστυνομίας αποτελεί πάγιο αίτημα δικαστών,
εισαγγελέων και δικηγόρων, οι οποίοι κάνουν λόγο για «πολύτιμο εργαλείο» που θα
συμβάλει στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και θα αποσυμφορήσει τα
υπερφορτωμένα πινάκια. Επιπλέον, αποστολή της νέας δομής στο πλαίσιο της Δικαιοσύνης
είναι η υποστήριξη, μέσω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού (οικονομολόγων,
εγκληματολόγων κ.ά.), του έργου των δικαστικών λειτουργών. Καθοριστική αναμένεται να
είναι η συμβολή της στην προεργασία των υποθέσεων ειδικά σε εξειδικευμένα αντικείμενα
(οικονομικό έγκλημα, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος). Επίσης, η συμβολή της στο έργο
της προανάκρισης αναμένεται να είναι καθοριστική. Η ψήφιση των σχετικών διατάξεων
αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ενώ η έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας έως
και το δεύτερο τρίμηνο του 2022.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης
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Ποιους αφορά
●

Δικαστικούς Λειτουργούς, δικηγόρους, πολίτες – διαδίκους

Ορόσημα
Ψήφιση νομοσχεδίου

4ο τρίμηνο 2021

Έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας

2ο τρίμηνο 2022

9. Νέα δικαστικά κτήρια
Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση με την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας και την άντληση κεφαλαίων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα που αφορά στην κατασκευή, αποκατάσταση και ανακατασκευή δικαστικών κτηρίων,
ικανών να υποστηρίξουν την ευρύτερη μεταρρύθμιση στον χώρο της δικαιοσύνης.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανεπάρκεια των υφιστάμενων υποδομών, ο νέος σχεδιασμός
αποσκοπεί στην εδραίωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος
που θα επιτρέψει, πρωτίστως, την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, παράλληλα με
την αποδοτική ανακατανομή των ανθρώπινων πόρων του συστήματος, τη μείωση του
κόστους λειτουργίας και συντήρησης των κτηρίων, την ενεργειακή αναβάθμιση καθώς και
την εν γένει εφαρμογή και προώθηση υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων υποστηρικτικών
προς την πράσινη μετάβαση. Περιλαμβάνοντας, αρχικά, την κατασκευή νέων δικαστικών
κτηρίων στην Αθήνα (Πρωτοδικείο) και τον Πειραιά, την αποκατάσταση του ιστορικού
κτηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας και την ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου
της Θεσσαλονίκης και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, η μεταρρύθμιση
συμπληρώνεται με τον δικαστικό χάρτη βάσει του οποίου η χώρα θα αποκτήσει τις πλέον
σύγχρονες υποδομές σε κομβικές περιοχές, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και
οικονομιών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι δικαστικές αρχές επικουρούνται από την
«Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ» ενώ, την υποστήριξη και εφαρμογή του προγράμματος
αναλαμβάνουν το «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων» και η «Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε.» με ορίζοντα υλοποίησης έως το τέλος του 2025.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΤΑΧΔΙΚ, Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

Ποιους αφορά
●

Δικαστές, δικηγόρους, πολίτες – διαδίκους
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10. Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την δήλωση και έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (πόθεν
έσχες)
Σκοπός της μεταρρύθμισης είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου νόμου – ο οποίος έχει
δεχθεί πλείστες τροποποιήσεις με το πέρασμα των χρόνων – προκειμένου να υπάρξει ένα
νέο ενιαίο και συνεκτικό νομοθέτημα απαλλαγμένο από τα περιττά βάρη που καθιστούσαν
τη διαδικασία μη αποτελεσματική και εν τέλει, μερικώς εφαρμόσιμη. Παράλληλα με το νέο
ρυθμιστικό πλαίσιο, σχεδιάζεται η απλοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας δήλωσης των
περιουσιακών στοιχείων με την έμφαση να δίνεται στην ενίσχυση της διαφάνειας και την
αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπό την καθοδήγηση του Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να φέρει την εν λόγω νομοθετική
πρωτοβουλία, προς ψήφιση από την ελληνική Βουλή, έως το τέλος του 2021.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ποιους αφορά
●

Κρατικούς Αξιωματούχους (Υπουργούς, Βουλευτές, ανώτερους δικαστές κ.ά.)

Ορόσημα:
Ψήφιση στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου

4ο τρίμηνο 2021

11. Προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Με την εν λόγω μεταρρύθμιση, επιδιώκεται η ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της
ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν
παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κύριο στόχο την ενίσχυση του
επιπέδου προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος επιδιώκεται, περαιτέρω, η
θεσμική θωράκιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας. Ενδεικτική της ανωτέρω
στόχευσης είναι η συμμετοχή στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή του σχεδίου νόμου,
πέρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας ώστε να αρθούν οι όποιες αποσπασματικές και άνισες, μεταξύ των διάφορων
πεδίων πολιτικής, παρεμβάσεις. Ο νέος νόμος αναμένεται να ψηφισθεί από την ελληνική
Βουλή το τελευταίο τρίμηνο του 2021.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Εσωτερικών, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Ποιους αφορά
●

Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
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Ορόσημα
Ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου

4ο τρίμηνο 2021

12. Νέος Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Στο πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την
αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς εντάσσεται και η αναμόρφωση του
Ποινικού Κώδικα καθώς και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ειδικότερα, η διαρκής
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συστάθηκε από τις αρχές του 2020, κινείται στην
κατεύθυνση της αναμόρφωσης των διατάξεων που αφορούν σε αδικήματα δωροδοκίας, με
κύριες παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ποινών για την ενεργή δωροδοκία, της δίωξης ξένων
αξιωματούχων καθώς και της μη αξιοποίησης του ελαφρυντικού της ειλικρινούς
μεταμέλειας σε αδικήματα διαφθοράς. Με την ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα και του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στο τέλος του 2021, η μεταρρύθμιση στο εν λόγω πεδίο θα
συμβάλει στην έτι περαιτέρω αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς τόσο σε
προληπτικό όσο και κατασταλτικό επίπεδο.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ποιους αφορά
●

Πολίτες – διαδίκους, δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς

Ορόσημα
Ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

4ο τρίμηνο 2021
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Υπουργείο Εσωτερικών
1. Ψήφιση του νόμου για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση
Ενίσχυση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης: ψήφιση και εφαρμογή της νομοθεσίας
ανακατανομής αρμοδιοτήτων. Ψήφιση και εφαρμογή της νομοθεσίας ανακατανομής
αρμοδιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα εμπειρογνωμόνων και τα αποτελέσματα
διαβουλεύσεων με την Κ.Ε.Δ.Ε. και την ΕΝ.Π.Ε., βάσει των αρχών της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Εσωτερικών

Ποιους αφορά
●

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, πολίτες, δημόσια διοίκηση

Ορόσημα
Δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου και κατανομής 2ο τρίμηνο 2022
των κρατικών αρμοδιοτήτων

2. Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα
Πρόκειται για μία καινοτόμα μεταρρυθμιστική προσπάθεια η οποία έχει ως στόχο να
αντιμετωπίσει διαπιστωμένα προβλήματα (χρονοβόρες διαδικασίες επιλογής) και υπαρκτές
προκλήσεις (ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση) στο, επί τριακονταετίας
σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και στην ίδια τη λειτουργία του ΑΣΕΠ, χωρίς να
παρέμβει στον πυρήνα της αρχικής μεταρρύθμισης, ήτοι τη διασφάλιση της αξιοκρατίας
κατά την επιλογή και της ανεξαρτησίας του ΑΣΕΠ. Τον Ιανουάριο του 2021 θεσμοθετήθηκαν
οι αναγκαίες αλλαγές με την κυριότερη να αφορά στη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού για
το σύνολο των θέσεων στελέχωσης του δημόσιου τομέα. Το δεύτερο σκέλος της
μεταρρύθμισης αφορά στην σταδιακή προετοιμασία του πρώτου διαγωνισμού το
φθινόπωρο του 2022 τόσο ως προς την τεχνολογική υποδομή διεξαγωγής του όσο και ως
προς το περιεχόμενο (εξέταση γνώσεων, δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας).
Στα προσδοκώμενα οφέλη προσμετρώνται η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων σύμφωνα
με τις προκηρυσσόμενες θέσεις και η βελτίωση του χρόνου ολοκλήρωσης των σχετικών
διαδικασιών και κατ΄επέκταση του διορισμού.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Εσωτερικών, ΑΣΕΠ

Ποιους αφορά
●

Πολίτες, δημόσια διοίκηση
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Ορόσημα
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής γραπτού διαγωνισμού

2ο τρίμηνο 2022

3. Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (ΕΣΑ)
Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας του
Υπουργείου Εσωτερικών με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που συστάθηκε με τον
Ν.4622/2019 ως Ανεξάρτητη Αρχή υποκείμενη αποκλειστικά σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με
αποστολή την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας, της
ακεραιότητας και της λογοδοσίας. Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας διακρίνεται σε τρεις
πυλώνες – Πρόληψη, Καταστολή, Ευαισθητοποίηση – με πλήθος δράσεων στον καθένα.
Ειδικότερα:
α) Στο πεδίο της πρόληψης ψηφίστηκε, το πρώτο εξάμηνο του 2021, ένα ενιαίο και
συνεκτικό πλαίσιο για την εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο
τομέα παράλληλα με
β) την εισαγωγή του καινοτόμου θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας.
γ) Μετά τη ρύθμιση - για πρώτη φορά - του πεδίου δραστηριότητας των ομάδων άσκησης
επιρροής (lobbying) καθώς και τη σύνταξη Κωδίκων Δεοντολογίας για ειδικότερες
επαγγελματικές ειδικότητες, εντός της δημόσιας διοίκησης, στο πεδίο της
Ευαισθητοποίησης σχεδιάζονται εκπαιδευτικές δράσεις – σε συνεργασία με το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – και πιστοποιημένα προγράμματα για
εξειδικευμένες επαγγελματικές ομάδες. Σκοπό όλων των ανωτέρω αποτελεί η καλλιέργεια
και σταδιακή εδραίωση μίας κουλτούρας, εντός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, μη
ανεκτικής στην διαφθορά, η οποία θα συμβάλει περαιτέρω στην αποκατάσταση της εικόνας
της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Εσωτερικών, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ΕΚΔΔΑ

Ποιους αφορά
●

Πολίτες, επιχειρήσεις, δημοσίους λειτουργούς

Ορόσημα
Ψήφιση του νόμου για τις ομάδες άσκησης επιρροής σε μέλη θεσμικών 3ο τρίμηνο 2021
οργάνων της Πολιτείας
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Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
1. Επιμόρφωση και εργασιακή ένταξη μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας
Η νέα Εθνική Στρατηγική Ένταξης έχει ήδη εκπονηθεί και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση
και κατόπιν στη Βουλή προς ψήφιση μέχρι το τέλος του έτους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
το στάδιο προ-ένταξης για την ομαλή μετάβαση ενηλίκων στην επαγγελματική ζωή και των
ανηλίκων στο δημόσιο σχολείο αντιστοίχως, με τριετές πρόγραμμα – γέφυρα σε
συνεργασία με τη UNICEF, το οποίο θα συνδέσει την άτυπη με την τυπική εκπαίδευση.
Περιλαμβάνεται επίσης ένα νέο πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την εξοικείωση με τον
ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τους δημοκρατικούς Θεσμούς σε συνεργασία με το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ενώ έμφαση δίνεται στην ισότητα των φύλων και στην
πρόληψη και προστασία από την ενδοοικογενειακή και κάθε μορφής βία. Επίσης σε
συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης προβλέπεται η εφαρμογή ενός
συνεκτικού Σχεδίου Ένταξης προσφύγων και μεταναστών, μέσω της ένταξης σε εποχικές και
μη θέσεις εργασίας, της υποστήριξης σε μονογονεϊκές οικογένειες, της ενσωμάτωσης
ασυνόδευτων ανηλίκων κατά την ενηλικίωσή τους (πρόγραμμα τριών ετών για ηλικίες 1821), της λειτουργίας κέντρων στέγασης προσφύγων, καθώς και της ενίσχυσης της
γλωσσομάθειας. Παράλληλα, προγραμματίζεται η δημιουργία ειδικού προγράμματος
εκπαίδευσης των προσφύγων στις αγροτικές εργασίες, καθώς και προγραμμάτων για την
εκπαίδευση μεταναστών στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας (Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»). Τέλος, κομβική πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, αποτελεί η δημιουργία του πρώτου
Εθνικού Κέντρου Ένταξης στον Ελαιώνα για αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ποιους αφορά
●

Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας και Μετανάστες

●

Εργοδότες

Ορόσημα
Έναρξη του έργου “Promote integration of the refugee population into the
labor market” πουχρηματοδοτεί τοΤαμείο Ανάκαμψης RRP

Έναρξη 3ο
τρίμηνο 2021

Νέο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας 4ο τρίμηνο 2021
(νέο PHILOS) με χρηματοδότηση ΕΚΤ-ΕΣΠΑ 2021-2027
Εθνικό Κέντρο Ένταξης στον Ελαιώνα

4ο τρίμηνο 2021
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Προϋπολογισμός
(Μόνο αναφορικά με το έργο που εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης)
“Promote integration of the refugee population into the labor market”: € 36.069.538
2. Ψηφιακός μετασχηματισμός της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Με διττό στόχο την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας, το
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Έτσι, το πέρασμα της ΥΠΥΤ στην ψηφιακή εποχή
σηματοδοτείται από μία σειρά πρωτοβουλιών, όπως το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ, το οποίο
περιλαμβάνει σύστημα ελεγχόμενης εισόδου και εξόδου των πολιτών τρίτων χωρών που
διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας, ενώ το σύστημα ΡΕΑ θα δώσει
τη δυνατότητα συνδέσεων – δωρεάν – υψηλής ταχύτητας σε όλες τις δομές και στους
φιλοξενούμενους και στις δημόσιες υπηρεσίες μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ και PoliceOnLine. Με αυτό
τον τρόπο θα διευκολύνεται, μεταξύ άλλων, η παροχή δυνατότητας μετάδοσης εικόνας και
ήχου από τις εγκαταστάσεις στο νέο Θάλαμο Επιχειρήσεων του Υπουργείου που έχει ήδη
δημιουργηθεί, αλλά και σε συναρμόδιους φορείς (Ελληνική Αστυνομία, ΓΕΕΘΑ, Λιμενικό
κλπ.) διασφαλίζοντας το συντονισμό μεταξύ τους. Ταυτόχρονα μέσω του προγράμματος
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ προβλέπονται επίσης συστήματα επιτήρησης και ασφαλείας στις δομές
υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών με υποστήριξη κυβερνοασφάλειας για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών. Η εν
λόγω δράση έχει ήδη ξεκινήσει και επεκτείνεται σταδιακά. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης αποτελεί μέρος συνολικότερου έργου
ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Μετανάστευσης,
Εσωτερικής Ασφαλείας και Διαχείρισης Συνόρων.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ποιους αφορά
●

Πολίτες Τρίτων Χωρών που διαμένουν στο Εθνικό Σύστημα Υποδοχής

●

Κρατικούς Φορείς και συνεργαζόμενους Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

●

Κοινωνία υποδοχής

Ορόσημα
Σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ (διαλειτουργικότητα ως προς όλες τις βάσεις
δεδομένων):
(α) Εγκατάσταση σε 3 δομές

(α) 4οτρίμηνο 2021

(β) Εγκατάσταση σε επιπλέον 3 δομές (σύνολο 6)
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Σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα
διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας):
(α) Κέντρο Ελέγχου

(α) 3ο τρίμηνο 2021
(β) 4ο τρίμηνο 2021

(β) Συστήματα Επιτήρησης και Ασφαλείας σε Δομές
Σύστημα ΡΕΑ (Συνδέσεις υψηλής ταχύτητας σε όλες τις δομές): 3ο τρίμηνο 2021
Συμβασιοποίηση και έναρξη υλοποίησης

Προϋπολογισμός
Αποτελεί μέρος του έργου που εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης /Digitalization of the
Migration and Asylum System): €63.300.000

3.Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ασύλου και αυτόματης επίδοσης αποφάσεων:
ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΙ
Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών Ασύλου συνίσταται στην εισαγωγή τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαδικασία απονομής καθεστώτος διεθνούς
προστασίας από την αρχική καταγραφή του αιτούντα διεθνή προστασία έως και την έκδοση
οριστικής απόφασης. Ήδη έχουν αυτοματοποιηθεί πολλές διοικητικές υπηρεσίες που
προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους μέσω του MigrationGreeceInfoapp, ενώ σημαντική
εξέλιξη θα είναι η ψηφιακή επίδοση των αποφάσεων ασύλου στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις των αιτούντων. Παράλληλα, έχει ήδη επιτευχθεί η διασύνδεση με τον e-ΕΦΚΑ
και την ΑΑΔΕ για την αυτόματα έκδοση του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ). Η Υπηρεσία Ασύλου πλέον, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Εσωτερικής
Ασφαλείας προσανατολίζεται στην ηλεκτρονική υποβολή όλων των αιτημάτων, πλην όσων
απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία (λχ δακτυλοσκόπηση), στην προσωποποιημένη
πληροφόρηση του αιτούντος διεθνή προστασία για την πορεία εξέτασης του αιτήματός του
μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και στην εξειδικευμένη πρόσβαση του χειριστή στη
νομοθεσία ανάλογα με την κατηγορία της υπόθεσης. Η νέα ψηφιακή εποχή στον τομέα της
διεθνούς προστασίας, σκοπεί, μεταξύ άλλων στη μείωση του διοικητικού φόρτου, την
εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης σε όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και στη μείωση του μέσου χρόνου εξέτασης των
αιτημάτων με απώτερο στόχο όλων τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αιτούντων διεθνή
προστασία.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ποιους αφορά
●

Αιτούντες Διεθνή Προστασία
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●

Υπαλλήλους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Ασύλου (EASO)

Ορόσημα
Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας

4οτρίμηνο 2021

Ψηφιακή-αυτόματη επίδοση μέσω εφαρμογής /app

1οτρίμηνο 2022

Προϋπολογισμός
Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας

4. Λειτουργία Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών
Εφαρμόζοντας μια συνολική πολιτική μείωσης των ροών και αποσυμφόρησης των δομών
φιλοξενίας με έμφαση στα νησιά, αλλά και στην ενδοχώρα, η Κυβέρνηση προχωρά στην
προτυποποίηση των διαδικασιών και στο μοντέλο των κλειστών ελεγχόμενων δομών. Στις
καινοτόμες κλειστές ελεγχόμενες δομές που πρόκειται να λειτουργήσουν στα νησιά και την
ενδοχώρα, προβλέπονται πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας για την προστασία των
φιλοξενουμένων αλλά και των κατοίκων των όμορων περιοχών. Σε όλες τις δομές θα
εφαρμόζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα
ελέγχου εισόδου – εξόδου των φιλοξενουμένων και των πιστοποιημένων μελών των
πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Παράλληλα, ειδικά για τα νησιά, θα
λειτουργήσουν διακριτοί χώροι φιλοξενίας, ανάλογα με το καθεστώς, καθώς και
Υγειονομικοί Χώροι Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και Υγειονομικής Απομόνωσης. Ήδη έχει
ξεκινήσει το έργο στη Σάμο, την Κω και τη Λέρο και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του έτους. Αντιστοίχως, βαίνουν προς ολοκλήρωση οι διαγωνιστικές διαδικασίες στη
Λέσβο και τη Χίο και η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου
έτους. Στόχος είναι η ασφάλεια και οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης να λειτουργούν
συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, προς όφελος της κοινωνίας υποδοχής
και των φιλοξενούμενων πολιτών τρίτων χωρών.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ποιους αφορά
●

Πολίτες Τρίτων Χωρών που διαμένουν στο Εθνικό Σύστημα Υποδοχής

●

Κρατικούς Φορείς και συνεργαζόμενους Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

●

Κοινωνία υποδοχής
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Ορόσημα
Σάμος-Κως-Λέρος ολοκλήρωση έργου

3ο– 4ο τρίμηνο 2021

Λέσβος και Χίος-Συμβασιοποίηση και έναρξη υλοποίησης

4ο τρίμηνο 2021

Προϋπολογισμός
Καλύπτεται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DGHOME/AMIF Emergency Assistance)

5. Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Απόκρισης για Ασυνόδευτα σε επισφαλείς συνθήκες
Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες αρχές, καταργήθηκε η πρακτική της
προστατευτικής φύλαξης (κράτησης) ασυνόδευτων ανηλίκων που εξέθετε τη χώρα μας επί
σειρά ετών. Πλέον όταν εντοπίζεται ένα ασυνόδευτο παιδί, το οποίο είναι άστεγο ή διαβιεί
σε επισφαλές περιβάλλον, ενημερώνεται ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων και η Ειδική
Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ώστε να μεταφερθεί άμεσα σε δομή
επείγουσας φιλοξενίας. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ο «Εθνικός μηχανισμός
επείγουσας ανταπόκρισης για ασυνόδευτους ανήλικους σε επισφαλείς συνθήκες
διαβίωσης» με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και τη συνεργασία των Εισαγγελικών και
Αστυνομικών Αρχών. Κεντρικός άξονας του Μηχανισμού είναι η γραμμή Εντοπισμού η
οποία λειτουργεί 24 ώρες τη μέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα. Το προσεχές χρονικό
διάστημα αναμένεται να λειτουργήσουν οι Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας στις οποίες
παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες από οργανώσεις παιδικής προστασίας, όπως
διαδικασίες καθορισμού του βέλτιστου συμφέροντος, ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη,
προπαρασκευαστικά μαθήματα σχολικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και παραπομπή σε
κατάλληλη δομή μακροχρόνιας φιλοξενίας με την ολοκλήρωση του ατομικού φακέλου για
το κάθε ασυνόδευτο παιδί. Στο μεσοδιάστημα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που εντοπίζονται
τοποθετούνται αμέσως σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. Με αυτό τον τρόπο πλέον η
Πολιτεία προσφέρει ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και έγκαιρη προστασία ώστε τα
παιδιά να μην βρίσκονται ούτε στα αστυνομικά Τμήματα ούτε απροστάτευτα στο δρόμο.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ποιους αφορά
●

Ασυνόδευτους Ανήλικους
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Ορόσημα
200 θέσεις επείγουσας φιλοξενίας

4ο τρίμηνο 2021

Προϋπολογισμός
Καλύπτεται πλήρως από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω της Ύπατης Αρμοστείας για τους
Πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και δωρεάς της Κυβέρνησης της
Δανίας.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Μετάβαση στις γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις
H μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικών
υποδομών υψηλής ταχύτητας, μέσα από μία σειρά έργων, τα οποία είτε υλοποιούνται ήδη
είτε θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στα πρώτα
περιλαμβάνονται έργα όπως η σύνδεση με γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις των περιοχών
εκτός εμπορικού ενδιαφέροντος (UltraFastBroadband), η ενίσχυση της ζήτησης
(SuperfastBroadband), η ολοκλήρωση του Σύζευξις ΙΙ και η ανάπτυξη σημείων ασύρματης
πρόσβασης (WiFi4Gr), ενώ στα δεύτερα υπάρχουν φιλόδοξα έργα για την εγκατάσταση
οπτικών ινών σε κτήρια καθώς και υποβρυχίων καλωδίων στα νησιά, με δυνατότητα
παροχής ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Mbps και δυνατότητα
αναβάθμισης σε 1 Gbps. Στόχος είναι η κάλυψη ευρυζωνικών υπηρεσιών σχεδόν για το
σύνολο της χώρας, με απώτερο σκοπό τόσο τη βελτίωση της θέσης της χώρας στην
κατάταξη των ευρυζωνικών συνδέσεων όσο και την ενίσχυση όλων των υπηρεσιών που
παρέχονται μέσω αυτών των συνδέσεων. Η ανάπτυξη γρήγορων ευρυζωνικών δικτύων
αποτελεί προϋπόθεση για την ψηφιακή μετάβαση και αναμένεται να έχει σημαντικές
θετικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Γ.Γ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών), αρμόδια Υπουργεία σε
επιμέρους έργα (πχ. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Ποιούς αφορά
●

Πολίτες και επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση, πάροχοι τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών.
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Σύνδεση με επενδύσεις RRP
Εγκατάσταση οπτικών ινών σε κτήρια και υποθαλάσσια καλώδια. Υπάγονται στον άξονα 2.1
«Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος»
Ορόσημα
Υπογραφή ΣΔΙΤ για το έργο UltraFastBroadband εντός του τρέχοντος έτους

4ο τρίμηνο 2021

2. Μετάβαση στην τεχνολογία 5G
H πέμπτη γενιά (5G) στην τεχνολογία των συστημάτων κινητής επικοινωνίας θα αποτελέσει
μία από τις πιο κρίσιμες προϋποθέσεις για την μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και
κοινωνία, την επόμενη δεκαετία. Η τεχνολογία 5G επιτρέπει νέες εφαρμογές (έξυπνες
πόλεις, τηλεϊατρική, έξυπνη μετακίνηση, εφαρμογές στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, τα
ΜΜΕ κ.ά.) και την ανάπτυξη αντίστοιχων αγορών. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη
δημιουργία ενός πλαισίου υποστήριξης και ταχείας ανάπτυξης των 5G υποδομών στη χώρα.
Συνδέεται με την επιδίωξη για βέλτιστη αξιοποίηση του φάσματος (Ψηφιακό Μέρισμα II),
με τη σύσταση του «Ταμείου Φαιστός» για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην έρευνα / ανάπτυξη σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς
και με το ευρωπαϊκό έργο έξυπνης / αυτόνομης κινητικότητας των 5G Διαδρόμων
(5GCorridors), που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός «ευφυούς», πανευρωπαϊκού οδικού
δικτύου.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Γ.Γ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών), αρμόδια Υπουργεία σε
επιμέρους έργα (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας).

Ποιούς αφορά
●

Πολίτες και επιχειρήσεις, ως χρήστες των 5G υπηρεσιών. Πάροχοι υπηρεσιών και
συνεργάτες τους. Δημόσια διοίκηση, για τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων.

Σύνδεση με επενδύσεις RRP
5GCorridors – Ανάπτυξη ευφυών δικτύων 5G για την κάλυψη των Εθνικών Οδών που
αποτελούν
τμήμα
του
Διευρωπαϊκού
Δικτύου
Μεταφορών
(TransEuropeanTransportNetwork). Υπάγεται στον άξονα 2.1 «Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις, το κράτος»
Ορόσημα
Ψηφιακό Μέρισμα ΙΙ (ολοκλήρωση της σταδιακής γεωγραφικής
απελευθέρωσης του 5G φάσματος)

4ο τρίμηνο 2021
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Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

1. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή Σχεδίων για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (ΣΒΑΚ) αποτελεί
ένα στρατηγικό πλαίσιο οργάνωσης της λειτουργίας των πόλεων ώστε να αποτελούν κέντρα
με όρους περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Ο μεταρρυθμιστικός
χαρακτήρας προκύπτει από την υιοθέτηση μιας ολιστικής-και όχι αποσπασματικήςπροσέγγισης και ενός ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού για τις ανάγκες κινητικότητας όλων
των χρηστών των πόλεων, λαμβάνοντας υπόψη χρήσεις γης, οικονομική ανάπτυξη,
κοινωνικές ανάγκες και περιβαλλοντική ποιότητα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου επιχειρησιακού μοντέλου, επιδιώκεται η συμμετοχικότητα και η
διευρυμένη αποδοχή των μέτρων μέσω σύγχρονων μεθόδων διαβούλευσης με τους πολίτες
και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αποκαθίσταται έτσι η σχέση εμπιστοσύνης με τους
πολίτες και παρέχονται προς αυτούς αναβαθμισμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη νομοθεσία (ν.4784/2021) οι δήμοι και οι Περιφέρειες της
χώρας αποτελούν τους φορείς εκπόνησης των ΣΒΑΚ, ενώ οι διαδικασίες εξέτασης,
χαρακτηρισμού και αναθεώρησης των σχεδίων πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Δήμοι της Χώρας

Ποιους αφορά
●

Τους πολίτες της χώρας

Ορόσημα
Συγκέντρωση αναλυτικής πληροφόρησης από τους ΟΤΑ για το στάδιο που 4ο τρίμηνο 2021
βρίσκονται αναφορικά με την εκπόνηση ΣΒΑΚ, καθώς και η εξέταση
υποβληθεισών αναφορών Κύκλου ΣΒΑΚ και εισηγήσεις για τον
χαρακτηρισμό τους
Συγκέντρωση πληροφόρησης από τους ΟΤΑ για το στάδιο που βρίσκονται
αναφορικά με την εκπόνηση ΣΒΑΚ, καθώς και η έκδοση ΚΥΑ Υπουργών
Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη
διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα ΣΒΑΚ

2ο τρίμηνο 2022

2. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός ελληνικών σιδηροδρόμων
Η ληφθείσα αυτή πρωτοβουλία-προτεραιότητα του Υπουργείου-, η οποία έχει σκοπό να
καταστήσει τον σιδηροδρομικό τομέα της Ελλάδος σύγχρονο, ανταγωνιστικό και
περισσότερο αποδοτικό, μαζί με την οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα
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(η οποία αποσκοπεί στην ομιλοποίηση ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ), έχει ήδη δρομολογηθεί και
υλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Συγκεκριμένα έχει ήδη προχωρήσει η αναδιοργάνωση της
ΓΑΙΑΟΣΕ και η ανάπτυξη των υποδομών συντήρησης τροχαίου υλικού και το πρόγραμμα
διαχείρισης στόλου της, καθώς και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της. Περαιτέρω,
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021 η εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδίου
Μεταφορών – Δίκτυο αγωγών 10ετίας του ΟΣΕ, η οριστικοποίηση των τευχών προεπιλογής
για τον ανταγωνιστικό διάλογο για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη –
Αμφίπολη-Τοξότες και για το τμήμα Ρίο – Πάτρα. Σε ότι αφορά στην βελτιστοποίηση της
απόδοσης της συνεργασίας με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έχει ήδη δρομολογηθεί η νέα σύμβαση, η
οποία περιλαμβάνει και νέες επενδύσεις της εν λόγω εταιρείας.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Δήμοι της Χώρας

Ποιους αφορά
●

Τους πολίτες της χώρας

Ορόσημα
Διεταιρική Σύμβαση ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ: Υπογραφή νέας σύμβασης

Αναμένεται έως
31/12/2021

ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ – Θεσσαλονίκη –Αμφίπολη Τοξότες: Οριστικοποίηση τευχών Αναμένεται έως
προεπιλογής για τον ανταγωνιστικό διάλογο
31/12/2021

3. Οργανωτική αναδιάρθρωση του τομέα σιδηροδρόμων
Με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση επιδιώκεται ο ολοκληρωμένος μετασχηματισμός του
τομέα των σιδηροδρόμων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της απόδοσης και της
βιωσιμότητάς του, της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, της ενίσχυσης της
ανταποκρισιμότητας στα αιτήματα και τις απαιτήσεις των πελατών, της προσαρμογής στα
σύγχρονα δεδομένα του εγχώριου και του διεθνούς ανταγωνισμού στον τομέα των
μεταφορών. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση στοχεύει στον εξορθολογισμό και τη μείωση του
λειτουργικού κόστους των φορέων που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες, ενώ
ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και η προσαρμογή
τους στις ανάγκες του νέου επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας.
Η υλοποίησή της προβλέπεται να εφοδιάσει τους φορείς παροχής σιδηροδρομικών
υπηρεσιών με νέα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης του σιδηροδρομικού έργου, με
σύγχρονα εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, ανάθεσης
συμβάσεων, αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης ποιότητας και
παρακολούθησης βασικών δεικτών απόδοσης. Σημειώνεται ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση
αποτελεί φυσική συνέχεια έργου Τεχνικής Βοήθειας της ΓΔ Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, που
βρίσκεται σε εξέλιξη και θα προσφέρει ως βασικά παραδοτέα α) σχέδιο δράσης για την
αναδιάρθρωση των ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, β) μεθοδολογία σχεδιασμού ενός νέου «κύκλου»
118

Προεδρία της Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Συντονισμού

σιδηροδρομικών έργων και γ) επιχειρησιακό σχέδιο για την υλοποίηση των
σιδηροδρομικών έργων της περιόδου 2021-20230.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ποιους αφορά
●

Πολίτες που κινούνται με σιδηρόδρομο / επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα
μέσω σιδηροδρόμου

Ορόσημα
Οδικός χάρτης για την πλήρη αναδιοργάνωση των δύο εταιρειών (ΟΣΕ – 3ο τρίμηνο 2021
ΕΡΓΟΣΕ
Πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου για την παροχή βοήθειας στην 2ο τρίμηνο 2022
εφαρμογή της μεταρρύθμισης

4. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διοίκηση Έργων και Πόρων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Σκοπό της μεταρρύθμισης αποτελεί η εγκατάσταση σύγχρονου Πληροφοριακού
Συστήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, μέσω του οποίου θα καταστεί δυνατή η
διακυβέρνηση, διαχείριση και παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου έργων και πόρων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επιπλέον, το σύστημα θα παρέχει ακριβή και σε
«πραγματικό χρόνο» πληροφόρηση σχετικά με τα παραδοτέα, το κόστος, τον
χρονοπρογραμματισμό και τα στάδια εξέλιξης του κύκλου ζωής των υλοποιούμενων
τεχνικών έργων.
Πιο συγκεκριμένα, με την εισαγωγή του προτεινόμενου συστήματος διαχείρισης α) θα
επιταχυνθεί η ροή της πληροφόρησης και των δεδομένων με ανάλογη αύξηση της
απόδοσης στη διαχείριση των τεχνικών έργων, β) θα αυξηθεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια
στη λήψη απόφασης, τόσο από τη διοικητική όσο και από την πολιτική ιεραρχία, αφού θα
λαμβάνονται και θα αξιολογούνται έγκαιρα και έγκυρα δεδομένα και πληροφορίες, γ) θα
διασφαλιστεί ο έλεγχος και η τεκμηρίωση ενδεχόμενων μεταβολών στο κόστος, στον
χρονοπρογραμματισμό, την ποιότητα των υλοποιούμενων τεχνικών έργων, δ) θα
διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια με τη χρήση εργαλείων αποκατάστασης από
καταστροφές και ε) η ασφάλεια των διακινούμενων δεδομένων με την εφαρμογή πολιτικών
ασφάλειας πρόσβασης.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ποιους αφορά
●

Πολίτες / κατασκευαστικές εταιρείες
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Ορόσημα
Ανάλυση απαιτήσεων, κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και τευχών 4ο τρίμηνο 2021
διακήρυξης
Δημοπράτηση Συστήματος

1ο τρίμηνο 2022

Συμβασιοποίηση Συστήματος

3ο τρίμηνο 2022

5. Απλοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Με τη μεταρρύθμιση επιδιώκεται η ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών που
παρέχονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο του ψηφιακού
μετασχηματισμού και της απλοποίησης των διαδικασιών. Η εν λόγω πρωτοβουλία
αποσκοπεί στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
και συστάσεις του Εθνικού Σχεδίου Απλούστευσης διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα η
υλοποίηση της εν λόγω μεταρρύθμισης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων α) την αντικατάσταση
των εντύπων και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για την δήλωση της απώλειας, κλοπής
ή καταστροφής της άδειας οδήγησης, αλλά και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών που
σχετίζονται β) με την έκδοση νέας άδειας οδήγησης, γ) την έκδοση νέας άδειας
κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών δ) την αδειοδότηση και λειτουργία σχολών
οδήγησης, ε) τον προγραμματισμό διεξαγωγής προφορικών και πρακτικών εξετάσεων
απόκτησης διπλώματος, καθώς και στ) τη λειτουργία συστήματος επιχειρηματικών
πληροφοριών (BI) των εξεταστικών κέντρων υποψήφιων οδηγών.
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν α) τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, β) τη μείωση του χρόνου απόκρισης των
υπηρεσιών αλλά και ικανοποίησης των αιτημάτων των πολιτών, γ) την εξασφάλιση της
δυνατότητας των πολιτών να παρακολουθούν την πρόοδο της εξέλιξης της υπόθεσής τους
και τέλος της δ) αναβάθμισης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Υπουργείο και τη
Δημόσια Διοίκηση.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ποιους αφορά
●

Πολίτες και επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών
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Ορόσημα
Έκδοση αντιγράφων αδείας κυκλοφορίας οχημάτων

4ο τρίμηνο 2021

Ανανέωση άδειας οδήγησης

4ο τρίμηνο 2022

Έκδοση βεβαιώσεων βαθμών στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς
Οδηγών (ΣΕΣΟ)

1ο τρίμηνο 2022

Έκδοση ψηφιακού ταχογράφου

1ο τρίμηνο 2022

6. Ίδρυση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών
Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)
Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών
Έργων ιδρύθηκε με το άρθρο 84 του Νόμου 4782/21 και έρχεται να εκσυγχρονίσει την
υπάρχουσα ανάλυση τιμών, να αντικαταστήσει τη διαδικασία αναθεώρησής τους, να
ενσωματώσει τις επικαιροποίησεις και τις προσθήκες νέων εργασιών και υλικών και να
δημιουργήσει μια σύγχρονη και αντικειμενική βάση αναφοράς για τα δημόσια και ιδιωτικά
έργα. Αποτελεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του Ενιαίου
Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. Το
ΗΣΠΚΣΠΤΕ
περιλαμβάνει
τις
ακόλουθες,
συμβατές
με
τεχνολογία
BuildingInfrastructureModel, διαδικτυακές εφαρμογές: Παρατηρητήριο Τιμών, Σύστημα
Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους και Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Φορέας Υλοποίησης
●

Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών, Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών

Ποιους αφορά
Όλο τον τεχνικό κόσμο της χώρας, της κατά τόπους αναθέτουσες αρχές μελετών και έργων
Ορόσημα
Έκδοση ΚΥΑ σύστασης του Φορέα

4ο τρίμηνο 2021
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Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Λειτουργική και Επιχειρησιακή Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης
Κεντρική επιδίωξη της μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας αποτελεί η αναβάθμιση της
ναυτικής εκπαίδευσης, μέσα από βελτιωμένες δημόσιες σχολές που θα παρέχουν
προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, αλλά και από ανταγωνιστικές ιδιωτικές σχολές.
Παράλληλα, επιδιώκεται ο σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης
ως προς τις προδιαγραφές, τη δομή, την οργάνωση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο/
αξιολόγηση των διοικητικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών των σχολών
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.
Βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης αφορούν την υιοθέτηση μέτρων οικονομικής
βιωσιμότητας του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης που στηρίζει τη λειτουργία της
ναυτικής εκπαίδευσης, την επίλυση ζητημάτων για τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό,
την αξιολόγηση υφιστάμενων ανεπαρκών κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων με
σκοπό την βελτίωση τους, την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
για την ναυτική εκπαίδευση, τη θεσμοθέτηση διαρκούς αξιολόγησης των προγραμμάτων
σπουδών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, με σκοπό την βελτίωση εφαρμογής της
Διεθνούς Σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης
φυλακών των ναυτικών όπως ισχύει.
Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέλαβε το έργο του
ψηφιακού μετασχηματισμού της Ναυτικής Εκπαίδευσης και έντεκα (11) δράσεις/ενέργειες
δρομολογούνται προς άμεση υλοποίηση ως κατωτέρω:
•
•

•
•

•

•

•

Ενέργεια 1: «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Σπουδών Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ)».
Ενέργεια 2: «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Σπουδών στα Κέντρα
Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών και
Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης
Θαλαμηπόλων».
Ενέργεια 3: «Σύστημα έκδοσης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ)».
Ενέργεια 4: «Δημιουργία e-Μητρώου Εκπαιδευτικών Ναυτικής Εκπαίδευσης και
Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Προσλήψεων (e-Marine Instructors’
Register)».
Ενέργεια 5: «Ανάπτυξη Πλατφόρμας για παροχή Σύγχρονης και Ασύγχρονης
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (e-Mare Instructor’s Platform – Lifelong Learning
Platform for Marine Instructors)».
Ενέργεια 6: «Προμήθεια έκτακτου ειδικού εξοπλισμού ΤΠΕ για τις ΔΣΕΝ για την
υποστήριξη των ψηφιακών συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της ναυτικής
εκπαίδευσης».
Ενέργεια 7: «Δημιουργία Ψηφιακού Κέντρου Διασύνδεσης – Διαμεσολάβησης και
Υποστήριξης Σπουδαστών των ΑΕΝ (e-Mare Students’ Liaison Center)».
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•
•

•

•

Ενέργεια 8: «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για την Υποστήριξη της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού».
Ενέργεια 9: «Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείων σπουδών στις
ΑΕΝ» - Συσχετίζεται με την Ενέργεια 1 και αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση
του συστήματος που πιλοτικά θα αναπτυχθεί μέσω του Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Ενέργεια 10: «Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείων σπουδών
Ναυτικών στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις
Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) και στη Σχολή
Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)» - Συσχετίζεται με την Ενέργεια
2 και αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος που πιλοτικά θα
αναπτυχθεί μέσω του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ενέργεια 11:«Σύστημα Business Intelligence (ΒΙ) για τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων για τη Στρατηγική της Ν.Ε.».

Οι ενέργειες «1» και «2» υλοποιούνται με τη συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Υπ.ΨΗ.Δ.) μέσω
του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και βρίσκονται
στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου. Για τις ενέργειες «3» και
«4» εντός μηνός θα υπογραφεί σύμβαση με ανάδοχο για την υλοποίηση των έργων με
ορίζοντα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου εντός εξαμήνου από την υπογραφή
της σύμβασης. Οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες επτά (07) ενέργειες θα εκκινήσουν
άμεσα.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ποιους αφορά
●

Σπουδαστές Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

Ορόσημα
Θέσπιση νόμου

Εντός 2022

2. Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον
Νησιωτικό Χώρο και προώθηση της διάστασης της νησιωτικότητας στις ευρωπαϊκές
πολιτικές
Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δεδομένου ότι μετά από
εκτεταμένη διαβούλευση, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προχώρησε
στην ψήφιση του νόμου ν. 4770/2021 για την «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον
νησιωτικό χώρο». Με το εν λόγω νομοσχέδιο καθορίστηκε, ως πρώτο βήμα, το πλαίσιο για
τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των κατευθύνσεων της εθνικής στρατηγικής για την
123

Προεδρία της Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, ενώ παράλληλα προσδιορίζονται
συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές, αλλά και προγράμματα χρηματοδότησης που
συνδέονται με τη θαλάσσια οικονομία και τη νησιωτικότητα.
Μέσω της εν λόγω μεταρρύθμισης το Υπουργείο Ναυτιλίας, για πρώτη φορά, επιδιώκει την
υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της έντονης διαφοροποίησης του νησιωτικού οικονομικού
και κοινωνικού χώρου, θέτοντας αναπτυξιακούς στόχους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με
τα λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές, τις κρίσιμες υποδομές και τη διαχείριση των
υδατικών πόρων, τα νησιωτικά παραγωγικά πρότυπα, την απασχόληση και τις επενδύσεις
στη Γαλάζια Οικονομία, καθώς και τη θαλάσσια επιτήρηση και την ασφάλεια στη θάλασσα.
Φορέας Υλοποίησης:
●

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ποιους αφορά
●

Το σύνολο των κατοίκων των νησιών

Ορόσημα
Δημοσίευση Λευκής Βίβλου για τη διαμόρφωση στρατηγικής για την 4ο τρίμηνο 2021
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο ως βάση
διαβούλευσης με φορείς
Έκδοση ΥΑ που θα καθορίζει τη διαδικασία κατάρτισης της Στρατηγικής 4ο τρίμηνο 2021
όπως προβλέπεται στο ν. 4770/2021

3. Αξιοποίηση λιμένων και ενίσχυση του αναπτυξιακού τους χαρακτήρα
Πρόκειται για μεταρρύθμιση με υψηλή προστιθέμενη αξία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη,
αφού για τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας αναμένεται τους επόμενους μήνες η
οριστικοποίηση των εγγράφων της συναλλαγής, για τους Οργανισμούς Λιμένων
Αλεξανδρούπολής και Καβάλας αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών, ενώ για
τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου αναμένεται η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, κάθε λιμάνι θα καταστεί πόλος τοπικής ανάπτυξης,
με πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων εργασίας και αύξησης
της εμπορικής κίνησης σε περιφερειακό επίπεδο. Πολύ σημαντικά αναμένονται να είναι και
τα γενικότερα οφέλη για την Ελλάδα, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, με την αύξηση των
δημοσίων εσόδων, όσο και σε γεωστρατηγικό επίπεδο, με την αύξηση του διεθνούς
εμπορίου το οποίο θα διεξάγεται μέσω της χώρας μας. Ενδεικτική επιπλέον της σημασίας
της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής
Παρακολούθησης Λιμένων υπό αξιοποίηση.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Υπουργείο Οικονομικών – ΤΑΙΠΕΔ
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Ποιους αφορά
●

Το σύνολο των πολιτών και την Εθνική Οικονομία

Ορόσημα
Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση μέρους του 3ο τρίμηνο 2021
μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου
Υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση μέρους του 4ο τρίμηνο 2021
μετοχικού κεφαλαίου των Οργανισμών Λιμένων Αλεξανδρούπολης και
Καβάλας
Οριστικοποίηση των εγγράφων της συναλλαγής για την απόκτηση μέρους 4ο τρίμηνο 2021
του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσα

4. Αναθεώρηση και εξορθολογισμός συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης
Η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προκλήσεων που
αντιμετωπίζει το τρέχον σύστημα λιμενικής διακυβέρνησης, το οποίο προκαλεί
καθυστερήσεις και θέτει εμπόδια στις επενδυτικές προσπάθειες. Σε συνέχεια των άκρως
επιτυχημένων προσπαθειών για την ιδιωτικοποίηση των 10 «μεγάλων» περιφερειακών
λιμένων της Ελλάδας, το ΥΝΑΝΠ επικεντρώνεται στην εφαρμογή ενός μεταρρυθμιστικού
προγράμματος που θα αφορά τους «δευτερεύοντες» λιμένες της χώρας. Συγκεκριμένα,
επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμου μοντέλου διακυβέρνησης και
λειτουργίας των λιμένων που θα συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσής τους, στη
διασφάλιση της συμβολής τους στην ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών
οικονομιών, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των θαλάσσιων μεταφορών,
καθώς και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες ενισχύοντας τον
οικονομικό και κοινωνικό ιστό.
Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί α) με τη θέσπιση νόμου μέσω του οποίου θα αναθεωρείται
και θα εξορθολογίζεται το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης των κρατικών και δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για
τη Λευκή Βίβλο σχετικά με τη Λιμενική Διακυβέρνηση, β) με την ανάπτυξη συνεργειών
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων για τη σύνδεση των λιμένων, τόσο με το
διευρωπαϊκό όσο και με το εγχώριο δίκτυο μεταφορών, καθώς και γ) τη συστηματική
παρακολούθηση των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων, με ταυτόχρονη
αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και της έλλειψης πόρων.
Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
συμμετείχε το φθινόπωρο του 2020 στη διαδικασία υποβολής προτάσεων έργων Τεχνικής
Βοήθειας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε. (DG REFORM), μέσω της
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης με την πρότασή της για
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την παροχή τεχνικής βοήθειας στην εφαρμογή της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης για τη
λιμενική διακυβέρνηση.
Κατόπιν αξιολόγησης, η πρόταση ‘Reform of the regional ports governance system’ αρχικού
ύψους χρηματοδότησης 380,000€ εγκρίθηκε από το χρηματοδοτικό εργαλείο της
Επιτροπής. Στη συνέχεια και σε συνεργασία με στελέχη της DGREFORM, συντάχθηκαν από
την Γενική Γραμματεία ΛΛΠΝΕ του ΥΝΑΝΠ οι όροι αναφοράς (RequestforSupport) και
αναμένεται η ανακήρυξη αναδόχου υλοποίησης της τεχνικής βοήθειας με χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης 18 μήνες.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ποιους αφορά
●

Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους κατοίκους των νησιών, την Εθνική Οικονομία, το σύνολο
των φορέων του περιφερειακού εθνικού λιμενικού συστήματος, πλοιοκτήτες,
ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, θαλάσσιο τουρισμό.

Ορόσημα
Δημοσίευση Λευκής Βίβλου για τη λιμενική διακυβέρνηση

4ο τρίμηνο 2021

Ψήφιση θεσμικού πλαισίου

3ο τρίμηνο 2022
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροδιατροφικού Τομέα
Με την παρούσα μεταρρύθμιση επιδιώκεται η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην
αλυσίδα αξίας, η ενίσχυση του προσανατολισμού της γεωργίας προς τις ανάγκες της
αγοράς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση στοχεύει στην
αύξηση του επιπέδου συνεργασίας μέσω συνεργατικών σχημάτων, στη βελτίωση του
επιπέδου δεξιοτήτων στον αγροτικό τομέα, όπως και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού
προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, σκοπείται ο εκσυγχρονισμός
συγκεκριμένων τομέων της γεωργίας με ταυτόχρονο μετριασμό των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής και διασφάλιση της ασφάλειας και επάρκειας των τροφίμων, καθώς και
προσέλκυση νέων αγροτών και τόνωση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης στις
αγροτικές περιοχές.
Η υλοποίησή της περιλαμβάνει στοχευμένες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες όπως α) η
ενίσχυση της καινοτομίας και της μετάβασης στην «πράσινη» επεξεργασία των γεωργικών
προϊόντων, β) ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα, γ) ο «πράσινος» αγροτουρισμός,
δ) η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και ε) η γενετική βελτίωση των ζώων.
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ποιους αφορά
●

Τοπικές κοινότητες, αγρότες, καταναλωτές

●

Ορόσημα

Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Ιανουάριος 2022

Έγκριση των προτάσεων

3ο Τρίμηνο 2022

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Αγροδιατροφικού Τομέα
Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και πρωτοβουλιών
στον γεωργικό τομέα, στον έλεγχο της παραχάραξης ελληνικών προϊόντων, στη δικτύωση
μεταξύ ελληνικών προϊόντων διατροφής και ξένων αγορών, καθώς και στην ανάπτυξη νέων
γεωργικών προϊόντων και βέλτιστων πρακτικών για τις επιχειρήσεις.
Θα υλοποιηθεί μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων, όπως: α) του ψηφιακού μετασχηματισμού
του γεωργικού τομέα με την ανάπτυξη μιας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής
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μεγάλης κλίμακας, με υποδομή cloud και δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων
παρατήρησης (δορυφορικά και εναέρια/drone), για την τεχνολογική υποστήριξη της
παραγωγικής διαδικασίας και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και β) της
ανάπτυξης της εξωστρέφειας για προϊόντα της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και
αλιείας, η οποία περιλαμβάνει τη βελτίωση της πλατφόρμας «EasyAgroExpo» για την
έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής, την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δεδομένων
εισαγωγής και ενδοκοινοτικού εμπορίου, την ανάπτυξη συστήματος «BusinessIntelligence»
για εισαγωγές και εξαγωγές και την αναβάθμιση της πύλης προώθησης προϊόντων
«GreekFarms».
Φορέας Υλοποίησης
●

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ποιους αφορά
●

Γεωργικές επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, Ερευνητικά Ιδρύματα γεωργικών
τροφίμων, αγρότες, πολίτες

●

Ορόσημα

Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

3ο Τρίμηνο 2022
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Υπουργείο Τουρισμού

1. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της τουριστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
Η μεταρρύθμιση προωθεί την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με προγράμματα
επαναπροσδιορισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον τουρισμό,
προκειμένου να προσαρμοστούν σε νέες μεθόδους εργασίας και να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά σε μελλοντικές προκλήσεις. Η ευρεία αναβάθμιση της τουριστικής
βιομηχανίας θα ενισχύσει τους σχετικούς οργανισμούς εκπαίδευσης, ενώ θα συμβάλει
θετικά στο αναπτυξιακό μοντέλο του τουρισμού και στις μελλοντικές μεταβάσεις του. Η
τουριστική βιομηχανία θα είναι σε θέση να προσελκύσει ένα εξειδικευμένο εργατικό
δυναμικό και να παρέχει ανταγωνιστικούς μισθούς αυξάνοντας παράλληλα τα ποσοστά
απασχολησιμότητας και παραγωγικότητας σε ολόκληρο τον τομέα. Στον προγραμματισμό
του Υπουργείου εντάσσεται η αναβάθμιση των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
(ΑΣΤΕ), ή/και η ίδρυση Ακαδημίας Τουρισμού. Έως το τέλος του 2021 αναμένεται η
υιοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων (Τροπολογία επί των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης, Νομοσχέδιο για την Τουριστική Εκπαίδευση).
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Τουρισμού και Υπουργείο Παιδείας

Ποιους αφορά
●

Όλη την τουριστική βιομηχανία

Ορόσημα
Νομοθετικές ρυθμίσεις

4ο τρίμηνο 2021
ή
1ο τρίμηνο 2022

2. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για ειδικές μορφές τουρισμού
Οι ειδικές μορφές τουρισμού μπορούν να τονώσουν τις εισροές επενδύσεων και να
βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης. Ο τουρισμός Wellness είναι μια μορφή
τουρισμού με σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα, ο οποίος θα μπορούσε να επιτύχει
σημαντικό μερίδιο αγοράς, εκμεταλλευόμενος μεταξύ άλλων τα ειδικά χαρακτηριστικά των
φυσικών ιαματικών πηγών και τους δεσμούς τους με μια ευρύτερα καθιερωμένη εθνική
τουριστική ταυτότητα. Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διατροφής, Γαστρονομίας
και Τουρισμού μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχή αντιμετώπιση της πρόκλησης
των περιφερειακών ανισοτήτων, κινητοποιώντας τοπικούς πόρους και ενισχύοντας νέες
επιχειρηματικές δράσεις καθώς και την τοπική απασχόληση. Σε εξέλιξη είναι η εφαρμογή
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του νόμου 4688/2020 που ρυθμίζει τη λειτουργία των υποδομών που απαιτούνται για τον
περιφερειακό τουρισμό, καθώς και η λειτουργία του ιδρυθέντος Εθνικού Συμβουλίου
Καταδυτικού Τουρισμού.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Τουρισμού

Ποιους αφορά
●

Όλη την τουριστική βιομηχανία

Ορόσημα
Εφαρμογή 4688/2020

4ο τρίμηνο 2021

3. Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού DMOs
Για την αποτελεσματική διαχείριση, λειτουργία και προώθηση τουριστικών προορισμών
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυνατότητες και ευκαιρίες της χρήσης ψηφιακών μέσων για
τη δημιουργία ελκυστικών σύνθετων προϊόντων. Η δημιουργία ενός πλαισίου
διακυβέρνησης είναι σημαντική για την αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία των
προορισμών, το οποίο θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μέσω των DMOs ιδρύονται τοπικά Παρατηρητήρια
Αειφόρου Τουρισμού προκειμένου να δημιουργηθούν στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης.
Το Υπουργείο Τουρισμού εισάγει νομοθεσία για τη δημιουργία DMO ως κρίσιμο παράγοντα
για τη βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη των προορισμών στην Ελλάδα.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Τουρισμού και Εσωτερικών

Ποιους αφορά
●

Όλους τους πολίτες, τη τουριστική βιομηχανία

Ορόσημα
Ψήφιση νομοσχεδίου

4ο τρίμηνο 2021

4. Ανάπτυξη Υποδομών Τουριστικών Λιμένων
Η μεταρρύθμιση βασίζεται στην εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για την Ανάπτυξη
Τουριστικών Λιμένων, όπου προτείνεται η εκτεταμένη τροποποίηση του παρωχημένου
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νόμου 2160/1993 για όλα τα χωρικά, αδειοδοτικά και επιχειρησιακά θέματα που
σχετίζονται με τους τουριστικούς λιμένες. Προωθείται η ψηφιοποίηση των διαδικασιών
που σχετίζονται με τη δημιουργία και λειτουργία τους, η ψηφιοποίηση των ιστορικών
αρχείων από τη δεκαετία του 1950, καθώς και η δημιουργία ψηφιακής πύλης για τις
υπηρεσίες που παρέχονται από τους τουριστικούς λιμένες. Προβλέπεται Μηχανισμός
Στρατηγικού Σχεδιασμού που θα συλλέγει περιοδικά και θα αξιολογεί σχετικά δεδομένα,
προκειμένου να προσδιορίσει τις ανάγκες ανάπτυξης νέων τουριστικών λιμένων ή τις
ανάγκες αναβάθμισης των υπαρχόντων. Επιπλέον προωθείται η δημιουργία μιας νέας
δομής που ενεργεί ως διευκολυντής και σύμβουλος των αρμόδιων αρχών, ώστε να
επιταχυνθεί η ωριμότητα των έργων για τουριστικούς λιμένες που διαχειρίζονται οι τοπικές
αρχές. Η δημιουργία του ProjectManagementOffice και οι ρυθμίσεις προγραμματίζονται
αρχές 2022.
Φορέας υλοποίησης
●

Υπουργείο Τουρισμού

Ποιους αφορά
●

Όλη τη χώρα

Ορόσημα
Δημιουργία PMO για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων

1ο

τρίμηνο 2022
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Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

1. Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Πρωταρχικός στόχος του νεοσύστατου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας είναι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Με έμφαση στην αύξηση της ανθεκτικότητας,
προτεραιότητα καθίσταται η προαγωγή δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας με σκοπό τη
βέλτιστη θωράκιση της χώρας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισης κρίσεων,
κινδύνων και εκτάκτων αναγκών.
Στην κατεύθυνση αυτή έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής
Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με άμεση έναρξη υλοποίησης των δράσεων, οι οποίεςαφορούν την
προμήθεια σύγχρονων συστημάτων προειδοποίησης και μέσων πρόληψης, την
αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων, την προμήθεια εξοπλισμού και μέσων
υποστήριξης και συντονισμού, καθώς και του απαιτούμενου επιχειρησιακού εξοπλισμού.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα του προσωπικού και σε
ενέργειες ευαισθητοποίησης πολιτών και δράσεις δημοσιότητας. Επιπρόσθετα, η σύσταση
του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων εισάγει μια νέα
επιχειρησιακή κάθετη δομή σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Φορέας Υλοποίησης
•

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ποιους αφορά
•

Ευρύτερη Κοινωνία

Προϋπολογισμός:
Προϋπολογισμός έργων με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έως το έτος 2027:
•
•
•

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) : 595.000.000,00 €
Ταμείο Ανάκαμψης: 408.000.000,00 €
ΕΣΠΑ 2021-2027: 713.758.000,00 €

Ορόσημα
Έναρξη υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας
«ΑΙΓΙΣ»

4ο τρίμηνο 2021

Υλοποίηση δράσεων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Έναρξη 2021-Λήξη
2026
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Υλοποίηση έργων και επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης

Έναρξη 4ο τρίμηνο
2021-Λήξη 2025

Υλοποίηση Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Προγραμματικής
Περιόδου 2021-2027

Έναρξη 1ο τρίμηνο
2022-Λήξη 2027
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